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ATA DE REUNIÃO DA CPA - 2018 

 

Aos vinte e três dias do mês de maio de 2018, na sala de reuniões da Comissão Própria de 

Avaliação, realizou-se a reunião da CPA. Presentes: Emannuel Julião Fernandes, Jamil Araújo, 

Charles de Oliveira e Albert Schilling. Prof. Emannuel deu início a sessão apresentando a 

necessidade de separarmos a avaliação da graduação da avaliação da pós-graduação, para termos 

indicadores mais específicos de cada grupo particular. A seguir o Prof. Emannuel passou a explanar 

sobre os problemas e desafios das altas taxas de evasão no que estamos tendo no ensino 

presencial, reflexo da situação econômica e agravado pelo não acompanhamento desse público 

alvo. Outra necessidade relevante deve-se a elevar a análise qualitativa de alguns segmentos da 

cominidade acadêmica para poder levantar informações smais contextualizadas e não engessadas 

pelo teor das perguntas dos questionários, então foram propostos três instrumentos qualitativos, 

para Egressos, Professores Extremos e Alunos Representantes de Turma/Curso. Foram esses 

instrumentos apresentados na reunião:   

1. Avaliação Discente para Acompanhamento de Evasão na Graduação 

2. Acompanhamento do Egresso da Graduação (Questionário e Entrevista) 

3. Avaliação Institucional pelos Discentes – Pós-Graduação 

4. Avaliação Institucional pelos Docentes – Pós-Graduação 

5. Proposta_de_Grupo_Focal_por_Curso 

6. Proposta_de_Entrevista_Professores_Extremos 

 

 

A Comissão aprovou os referidos instrumentos e solicitou a passagem pela análise do formato em 

que devem ser disponibilizados os questionários no sistema, em seguida, ser encaminhado ao 

setor de cadastramento em nosso sistema online de avaliação institucional. Também foram feitos 

os encaminhamentos de análise dos resultados da Avaliação de 2018.1 para a elaboração das 

propostas de ação para o mês de julho.  Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e eu 

Nélia Castelo, secretariei a reunião e lavrei a presente ata que vai assinada por todos os presentes 

à reunião. 
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__________________________________________ 

Emannuel Julião Fernandes – Coordenador e Representante Docente 

 

 

__________________________________________ 

Jamil Araújo Pereira – Representante Discente 
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Charles Oliveira – Representante Técnico-Administrativo 
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Albert Schilling Gomes – Representante da Sociedade Civil  

 

 

 


