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ATA DE REUNIÃOATA DE REUNIÃO

Assunto: Assunto: ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) DO INSTITUTO FEDERAL DEATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) - CÂMPUS ITAQUAQUECETUBA.EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) - CÂMPUS ITAQUAQUECETUBA.

Às doze horas e cinco minutos do dia quatorze de outubro do ano civil de dois mil e vinte e dois reuniu-se a
Comissão Própria de Avaliação do IFSP - Câmpus Itaquaquecetuba. Estavam presentes os servidores Francisco
de Oliveira, Josemberg Ba sta dos Anjos, Petrônio Cabral Ferreira, Renan Luis Fragelli e Thiago Silva Augusto da
Fonseca.

 

InformesInformes

A aplicação do formulário de avaliação teve início em dez de outubro e vai até cinco de novembro, conforme
informado por e-mail. O ques onário tem 130 questões, sendo que foram incluídas por volta de 30 perguntas
sobre o ensino à distância após a definição do ques onário pela comissão central. Para nosso câmpus, deve-se
responder “não se aplica”, pois não temos cursos em EaD. A diagramação das respostas pode causar confusão
entre as opções de insatisfação (ruim ou razoável).

 

PautaPauta

1. Como fazer a aplicação? De 2020 a 2021, vemos aumento de 12% a 50% de estudantes respondentes, em
razão de serem encaminhados para o laboratório de informá ca para fazer a resposta. Foi enviado um email
com sugestões pelo professor Petrônio, presidente da comissão, para que cada membro da comissão
acompanhe uma turma para o laboratório. A proposta de divisão das turmas entre os membros foi aceita.
Alguns docentes já começaram a realizar a aplicação. A CAE deve ser consultada para ver em quais noites os
laboratórios de informá ca estão disponíveis para a aplicação. Os estudantes receberam o link no e-mail
ins tucional, e o link não pode ser encaminhado para outro e-mail. Para os docentes, foi solicitada uma fala
para a próxima Reunião de Área, agendada para 19 de outubro. Para os servidores administra vos, será feita
uma fala na reunião do dia 31 de outubro. Renan sugere, ainda, que um computador seja disponibilizado na sala
dos professores exclusivamente para que respondam o questionário.

2. A visita do MEC para avaliação do curso de Licenciatura em Matemá ca requer a par cipação de todos os
membros da CPA na data em que for agendada, provavelmente realizada no dia 24 de outubro. É provável que a
reunião seja realizada de forma remota.

EncerramentoEncerramento

A reunião se encerrou às 12h30. A ata foi preparada por Thiago Silva Augusto da Fonseca.

Itaquaquecetuba, 25 de outubro de 2022
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