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Ata da Comissão Própria de Avaliação – CPA1

Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, na 2

sala virtual do Google Meet, reuniram-se: Damares Oliveira Santos Monteiro – 3

Coordenadora da CPA e representante do corpo administrativo, Silvana Lovera 4

Silva – Representante do corpo docente, Lucas Julião da Silva – 5

Representante do corpo discente e Elisa Aparecida Fernandes Rocha Silva – 6

representante da sociedade civil organizada. Damares informa que a pauta da 7

reunião é o conhecimento sobre o andamento do semestre letivo para que a 8

comissão tenha um diagnóstico sobre a situação das aulas remotas e sobre o 9

possível retorno das aulas autorizado pelo decreto estadual de n.º 6.257 de 14 10

de maio de 2021. Seguindo, informou à comissão que a Unest está sob nova 11

gestão e acredita que esse novo olhar será muito benéfico para a instituição. 12

Lucas apresenta sua perspectiva sobre os cursos de extensão da Unest. Elogia 13

o novo formato que permitiu acompanhar as palestras pelo facebook e pelo 14

youtube. Damares elogia a qualidade do evento: palestrantes, imagem e áudio. 15

Quanto às aulas remotas, o acadêmico afirma que, apesar de exigir mais 16

concentração dos alunos para manter o foco, está dando certo porque há 17

qualidade e os professores são comprometidos. Dessa forma, não há prejuízo 18

no ensino. Profa. Silvana pontua que os professores têm se desdobrado para 19

tornar o ensino remoto viável. Cita seu exemplo de sempre pedir à turma que 20

dê uma feedback sobre as aulas, sempre buscando melhorar e inovar, quando 21

traz às aulas alguém da área para discorrer como funciona na prática. Ainda, 22

pondera sobre o sucesso das oficinas jurídicas e como esse evento ajudou os 23

docentes a descansarem de um ritmo de aulas intensas. Damares pergunta 24

para Elisa qual a visão da comunidade, pelo seu olhar, quando ver a Unest de 25

portas fechadas. Elisa responde que há posição da comunidade que entende 26

pelo retorno das atividades presenciais e há aqueles que conseguem visualizar 27

o cenário atual e entender que todos estão fazendo o seu melhor e se não 28

retornou ainda porque foi entendido que ainda não é viável. Elisa diz que o 29

retorno nesse momento é complicado, pois os professores ainda não foram 30

vacinados e é difícil conter os jovens. Damares menciona sobre o corpo 31
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técnico-administrativo e diz que a Unest está prestando todo auxilio possível 32

para possibilitar o trabalho em home office e só estão indo para o prédio da 33

Unest os setores que precisam trabalhar com arquivos, mas não está havendo 34

atendimento ao público de forma presencial. Profa. Silvana elogia a Unest 35

dizendo que é umas das, se não a mais responsável instituição que ela 36

trabalha, pois os segmentos são escutados e têm suas necessidades atendidas 37

dentro do possível. Damares informa que há dois semestres a Unest não forma 38

turma de primeiro período e ainda esse mês um novo processo seletivo será 39

aberto e torce para que uma nova turma seja formada. Deseja saúde e paz a 40

todos; pede que se cuidem e agradece a presença de cada um. Nada mais, 41

encerrou os trabalhos e esta ata que após lida, será por todos os presentes 42

assinada. 43

Damares Oliveira Santos Monteiro _____________________________ 44

Silvana Lovera Silva_________________________________________ 45

Lucas Julião da Silva Fernandes Rocha Silva_____________________  46

Elisa Aparecida Fernandes Rocha Silva__________________________ 47
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