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Reunião da Comissão Própria de Avaliação (CPA)

 

Ao décimo nono dia de fevereiro do ano civil de dois mil e vinte e um (19/02/2021), sexta-feira, às dez horas,

por vídeo conferência, realizou-se a reunião da comissão própria de avaliação – CPA do Câmpus de

Itaquaquecetuba. Participaram da reunião, os servidores Petrônio Cabral Ferreira, Renan Luis Fragelli,

Thiago Fonseca e Ruama Sales Carneiro.  I. ABERTURA DA REUNIÃO: O professor Petrônio iniciou

dando as boas-vindas a todos. II. DISCUSSÕES: O professor Petrônio informou a todos o recebimento do

Relatório de Avaliação Institucional de 2020 e que o prazo para envio do relatório será no dia 15 de março,

visto que o MEC manteve a data de envio do relatório final para a CPA central. Sendo assim, o Professor

Petrônio apresentou os dados e os gráficos que já vieram prontos, assim como discutiu sobre a forma que

esses dados seriam apresentados no relatório do Câmpus de Itaquaquecetuba. A Ruama e o Thiago sugeriram

de não mais adotar a metodologia utilizada no ano anterior, realizando a média ponderada das avaliações e

criando uma escala de satisfação. O professor Petrônio concordou e ficou decidido que uma forma mais

adequada seria utilizando as porcentagens para cada nível de satisfação, porém indicou que a metodologia

adequada seria definida nos próximos dias, para que a CPA tenha tempo de avaliar a melhor forma. Sobre as

apresentações dos gráficos, se discutiu se a apresentação de todos os gráficos seria interessante, visto que

seriam mais de 80 gráficos (um por questão). O professor Renan sugeriu de utilizar todos os gráficos, porém

com a formatação dos mesmos para que quatro ou mais gráficos fossem disponibilizados como uma única

figura. Todos concordaram com a sugestão. Após isso, algumas questões pontuais do Relatório foram

discutidas, principalmente as que alguns dos segmentos não precisaria responder. Por fim, o professor

Petrônio fez a distribuição dos trabalhos entre os membros da CPA.

III. PRÓXIMA REUNIÃO: a data da próxima reunião ficou definida para o dia 26 de fevereiro de 2021, às

10h. Sendo assim, a reunião foi encerrada pelo presidente às 10h50min. A presente ata foi lavrada por

mim, Renan Luis Fragelli, e assinada eletronicamente por todos os membros da comissão que participaram

da reunião.
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