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ATA DE REUNIÃO DA CPA DE 18 DE SETEMBRO DE 2019 

 

Ao décimo oitavo dia do mês de setembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), na sala da CPA, 

realizou-se reunião ordinária da Comissão Própria de Avaliação. Presentes: Emannuel J. 

Fernandes, Fátima Nélia Magalhães Castelo, Rafael Nogueira Holanda, Francisco Diego Costa da 

Silva, Victoria Karin de Oliveira, Albert Schilling, Cristiano Teixeira de Oliveira e o mais novo 

integrante da CPA: o representante docente Ricardo Wagner Cavalcante. O Professor Emannuel 

iniciou a reunião apresentando de maneira breve para o novo integrante o projeto da CPA, a 

apresentação com a dinâmica da CPA, o acesso ao sistema e os relatórios gerados, bem como os 

arquivos de Relatório de autoavaliação e Relatório Síntese de 2018.  

Foram feitos agradecimentos para toda a equipe pela adesão de 74% dos professores, uma 

média de 65% de adesão dos discentes e adesão de 100% dos colaboradores técnico-

administrativos na avaliação do semestre de 2019.1. 

Victoria sugeriu que a avaliação dos discentes possa valer horas de atividades complementares, 

para que possamos aumentar esse índice de participação na avaliação do semestre vigente, visto 

que é uma tarefa de reflexão que demanda tempo do respondente. Todos concordaram e será 

feito pelo Ricardo o encaminhamento da demanda para o setor de TI verificar a automatização 

desse procedimento de resposta ao questionário validar as horas no histórico do aluno.  

Sobre a preparação para a avaliação institucional do período, foi destacada a necessidade de a 

avaliação institucional ser mais divulgada nas redes sociais, aplicativo e no mural do portal do 

aluno, bem como fazer uma nova rodada de aplicação de adesivos nas conquistas mais recentes 

e mais relevantes advindas do trabalho da CPA, para ficar mais patente a importância da 

comunidade em participar ativamente das avaliações por verem os resultados acontecerem. 

O professor Emannuel reafirmou a necessidade de elevarmos a participação dos discentes na 

avaliação e para isso foi proposto intensificarmos também as abordagens presenciais, com as 

idas nas salas de aula dessa comissão e o reforço feito de maneira mais recorrente nas aulas 

durante o período por todos os docentes em todos os cursos a pedido da CPA. 

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e eu Fátima Nélia Magalhães Castelo 

_____________________________________ secretariei a reunião e lavrei a presente ata que 

vai assinada por mim e os demais participantes da reunião.  


