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Ata da Comissão Própria de Avaliação - CPA 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às vinte horas e 1

quarenta e dois minutos, na sala da ouvidoria - sede da UNEST – União Educacional 2

de Ensino Superior do Médio Tocantins, reuniram-se: Damares Oliveira Santos 3

Monteiro – Coordenadora da CPA e representante do corpo administrativo, Silvana 4

Lovera Silva – Representante do corpo docente e Lucas Julião da Silva – 5

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

representante da sociedade civil organizada, apesar de ciente, não compareceu. A 7

coordenadora informa que a pauta da reunião é trazer a debate o resultado da 8

avaliação institucional 2019. Frisa que avaliou como positivo o resultado gráfico, 9

bem como os comentários realizados na avaliação, sendo esse um feedback 10

importante para a gestão da instituição. O acadêmico Lucas diz que Vale destacar 11

que as informações contidas na avaliação institucional demonstra o grau de 12

importância que a instituição tem, juntamente com toda a comunidade acadêmica, 13

seja acerca o corpo discente, seja o corpo docente ou também a esfera técnico-14

administrativa. Após a leitura dos relatórios, vislumbra-se que uma quantidade 15

considerável de acadêmicos responderam a avaliação institucional, enquanto estava 16

disponível. Verifica-se, a partir disso, que os acadêmicos se interessam pelo 17

desenvolvimento da instituição, o que é muito bom. Os comentários dos alunos 18

elencando pontos a ser melhorados, avaliando positivamente outros aspectos, 19

demonstram que a Unest pode se pautar nas avaliações para buscar o máximo 20

possível de melhorias, de acordo com a questão econômico-financeira. Ademais, 21

fica nítida a importância de haver um maior reflexo da instituição para o público 22

externo, tentar de alguma forma expandir as atividades de extensão, chamando a 23

comunidade extra-acadêmica. De igual modo, acredito que é muito importante 24

realizar uma política de divulgação do NPJ (NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA) para 25

a comunidade externa, a fim de aumentar os atendimentos das pessoas que 26
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necessitam de apoio jurídico, para expandir o aprendizado dos acadêmicos nos 27

estágios supervisionados. Talvez, uma alternativa seria realizar um tipo de convênio 28

com a Defensoria Pública. Ou seja, os profissionais que ali trabalham poderiam  citar 29

ou indicar a atividade didática e importante que o NPJ da Unest realiza. Assim, 30

diminuiria até a demanda da Defensoria e os alunos teriam mais oportunidade de 31

entender e conhecer a prática forense. No que diz respeito aos relatórios gráficos, 32

acredito que as informações ficaram bem esclarecidas, de forma objetiva. A 33

professora Silvana aponta a questão da infraestrutura, muito comentada na 34

avaliação e sugestiona que seja feita pintura no chão da IES e em todas as salas de 35

aula pintar uma parede com cores que estimulem os acadêmicos. Acrescenta que se 36

não podemos mudar de instalações, precisamos melhorar o aspecto do local com 37

pequenas melhorias. Sobre a avaliação do NPJ, sugestiona que a faculdade busque 38

parceria com o fórum local, a fim de estabelecer uma sala para atendimento no 39

próprio fórum, alcançando assim, maior número de pessoas. A coordenadora pediu 40

a aprovação do segundo relatório parcial triênio 2018-2020, sendo por todos 41

aprovado. Informa que apesar da ausência da representante da comunidade externa 42

para aprovação do relatório, esta recebeu o relatório via email. Agradeceu a 43

presença de todos. Nada mais, encerrou os trabalhos e esta ata que após lida, será 44

por todos os presentes assinada.45
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