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Ata da Comissão Própria de Avaliação - CPA

1

Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às dezoito horas e trinta e um

2

minutos, na sala da virtual do Google Meet, reuniram-se: Damares Oliveira Santos

3

Monteiro – Coordenadora da CPA e representante do corpo administrativo, Silvana

4

Lovera Silva - Representante do corpo docente, Elisa Aparecida Fernandes Rocha

5

Silva – representante da sociedade civil organizada e Lucas Julião da Silva –

6

Representante do corpo discente, apesar de cientes, não compareceram. A

7

coordenadora informa que a pauta da reunião é a avaliação institucional 2020 para o

8

corpo administrativo e docente. Frisa sobre a necessidade de adequação do

9

formulário de questões, retirando as questões referentes a infraestrutura física e

10

incluindo questões voltadas ao momento atual, a pandemia do COVID-19 como foi

11

feito no questionário dos discentes. A profa. Silvana externa concordância com que

12

foi dito e acrescenta que sejam inseridas questões avaliando o sistema remoto

13

usado neste ano para dar aula, pois é nele que devemos pautar nossa realidade

14

avaliativa. Perguntar sobre aula remota, sobre o uso da ferramenta disponível para a

15

aula remota, o uso da plataforma SEI para a avaliação on-line, por exemplo. A

16

sugestão foi acolhida. Quanto ao questionário do administrativo, seguiu-se o mesmo

17

estilo das demais avaliações, retirando as questões concernentes à infraestrura e

18

acrescentando questões voltadas para o momento atual. Ficou decido que as

19

avaliações para esses grupos serão período de nove a vinte de novembro de 2020.

20

Agradeceu a presença de todos. Nada mais, encerrou os trabalhos e esta ata que

21

após lida, será por todos os presentes assinada.
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