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8  REUNIAO DA COMISSAO PROPRIA DE AVALIACAO (CPA)
9

10 Em 19 de mar^o de 2019, as 14h04min, na Sala C003 do Institute Federal - Campus
11 Votuporanga, realizou-se reuniao ordinaria da Comissao Propria de Avalia9ao (CPA). O
12 Camilo, presidente da comissao, primeiramente agradece a presen9a dos membros na
13 reuniao. Informa que mensalmente, acontece a reuniao com a CPA central e as informa96es
14 sao repassadas aos demais membros. A CPA Local realiza as reunioes a cada dois meses. Na
15 sequencia foi apresentado o resultado do Relatorio da Autoavalia9ao Institucional do
16 Campus Votuporanga referente ao ano de 2018. O Relatorio citado esta disponivel no site do
17 IFSP de Votuporanga em pagina especi'fica da CPA. O Camilo ressalta que na ultima
18 Autoavalia9ao Institucional, diferentemente das anteriores, o acesso foi atraves da senha
19 enviada via e-mail para cada aluno e servidor, e, embora foi realizado um ample trabalho de
20 divulga9ao, teve come resultado uma menor participa9ao de alunos e professores quando
21 comparado a autoavalia9ao anterior. Os resultados da Autoavalia9ao de 2018 serao
22 apresentados em breve aos diretores e coordenadores da unidade para que os mesmos

23 elaborem pianos de a96es para a melhoria conti'nua da institui9ao. Camilo diz que o relatorio
24 contempla o retomo da dire9ao-geral sobre as a96es tomadas em rela9ao a autoavalia9ao.
25 Entre os meses de outubro e novembro de 2019 sera aplicada a autoavalia9ao do presente

26 ano e a CPA efetuara a divulga9ao e sensibiiiza9ao junto aos alunos e servidores, come ja
27 faz em todas as avalia96es. Tambem foi apresentado o resultado do Relatorio das Praticas
28 Docente, referente ao T semestre de 2018. Cada coordenador fez a entrega individual para

29 OS professores e a CPA incentiva aos coordenadores dos cursos superiores a aproveitarem o
30 momento para discutir com cada docente o respectivo resultado da sua avalia9ao. O Camilo
31 destaca que agora os sistemas avaliativos atribuidos a CPA tem o acrescimo da Avalia9ao do
32 Coordenador dos cursos superiores, atraves das seguintes questoes:

33 1.0 coordenador esta empenhado no desenvolvimento e na qualidade do curso?;
34 2. o coordenador busca solu9oes para os problemas surgidos no curso?;

35 3. o coordenador relaciona-se bem com os alunos (ou os professores)?, e

36 4. o coordenador e acessivel para tratar assuntos relacionados com o curso?
37 A avalia9ao ja foi aplicada para os alunos de cada turma da Engenharia Civil e para os

38 professores da Engenharia Civil, com exce9ao dos alunos ingressantes de 2019. Os demais
39 alunos e professores dos outros cursos superiores da institui9ao avaliarao o coordenador do
40 curso no pen'odo da Avalia9ao das Praticas Docentes. Camilo informa que o Relatorio de
41 Avalia9ao Externa, tem previsao de ser publicado no mes de abril, e que todos os membros
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participaram da coleta e tratamento de dados. Camilo solicita a presen9a de todos os
membros da CPA na reuniao, com os avaliadores do Ministerio da Educa9ao (MEG) para

avaIia9ao de reconhecimento do curso de Engenharia Civil, que acontecera no dia 25 de
mar9o das 15h30 as 16h30. Nada mais havendo a tratar, e estando todos de acordo com as
decisoes tomadas, eu Fernando Barao de Oliveira, lavrei a presente ata que, apos lida e

corrigida, segue assinada pelos presentes.

Assinaturas:

Alex Sandro Teotonio da Costa

Eduardo Albacete

Fernando Barao de Oliveira

Jose Ricardo Camilo Pinto

Josneimar Ferreira de Freitas

Larissa Furlanetto Pereira

Mariugo dos Santos Megiani

Mateus Eduardo Boccardo
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