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ATA DE REUNIÃO DA CPA DE 19 DE SETEMBRO DE 2018 

 

Ao décimo nono dia dia do mês de setembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), na sala da CPA, 

realizou-se reunião ordinária da Comissão Própria de Avaliação. Presentes: Charles de Oliveira, 

Emannuel Julião Fernandes, Albert Schilling e Jamil Araújo Pereira. Participaram também, Fátima 

Nélia Magalhães Castelo, Assessora Acadêmica e Mariza Santos, Coordenadora do Apoio 

Psicopedagógico, colaboradoras da CPA.  

 

O Professor Emannuel iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e reforçando a agenda 

da CPA nesse segundo semestre do ano de 2018. Sobre a preparação da avaliação institucional, 

o prof. Emannuel comentou que o respondente da avaliação institucional tem que clicar até 

duas vezes para chegar na avaliação. Albert reforçou que o botão para a avaliação deve aparecer 

nos dispositivos móveis logo na tela inicial, pois os usuários atualmente permanecem mais 

tempo nos dispositivos móveis do que em desktops ou laptops. Charles informou que trataria 

desse tema junto com a TI para facilitar o acesso do público alvo da comunidade à Avaliação 

Institucional.  

 

Mariza pontuou para que pensássemos em medidas que inibam o desvio de finalidade da 

avaliação, dentre os quais estão: (i) vingança por algo que não agradou o respondente, logo o 

mesmo critica destrutivamente tudo e não apenas o ponto de insatisfação; (ii) vontade de 

finalizar a avaliação rapidamente, onde o respondente faz a avaliação sem compromisso; (iii) 

evitar retaliações da turma para com docentes da IES e o uso da avaliação institucional como 

instrumento de chantagem. Portanto, para esses pontos chegou-se na conclusão que iremos 

trabalhar alguns textos para inserir na divulgação e apresentação da avaliação, ressaltando a 

necessidade de Parcimônia, Honestidade e Tranquilidade nas respostas. 

 

Nélia reforçou que a CPA precisa melhorar a divulgação das ações tomadas a partir da análise 

dos relatórios das Avaliações. Dessa maneira, resolveu-se realizar a fixação de adesivos em 

conquistas estratégicas da comunidade devido aos encaminhamentos da CPA. Charles ficou de 

realizar o pedido e fazer a fixação de novos adesivos. 


