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Em 01 de dezembro de 2020, às 18h, por videoconferência no Microsoft Teams, realizou-se a reunião

ordinária da Comissão Própria de Avaliação (CPA). O presidente da comissão Prof. José Ricardo Camilo

Pinto agradeceu a presença dos participantes. Camilo informou que a Avaliação das Práticas Docente e

Coordenação de Curso foi aplicada, como de costume, no entanto, devido a pandemia, as questões

relacionadas com as disciplinas e docentes (seis questões) foram adequadas para o ensino remoto, duas

questões de caráter geral foram relacionadas com o ensino remoto de uma forma geral e três questões foram

dedicadas para a avaliação dos coordenadores de curso. Por motivo da prática do ensino remoto adotado pela

instituição de ensino, devido a pandemia, o questionário foi aplicado para os cursos superiores, e também,

para os demais cursos da instituição, com o intuito de levantar informações referentes a todos os cursos do

Câmpus Votuporanga. Outra particularidade do questionário foi a presença de uma questão aberta, na qual os

estudantes dos cursos superiores podiam justificar, de forma opcional, como avaliam o ensino remoto de

maneira geral. Camilo informou que esse ano não será possível a aplicação da avaliação na qual os

professores avaliam os coordenadores de curso devido a sobrecarga de trabalho da comissão. Jardel relatou

que a participação dos estudantes na Avaliação das Práticas Docente e Coordenação de Curso foi menor em

comparação com a aplicação da avaliação de forma presencial, nos laboratórios de informática do Câmpus,

no entanto, a participação dos discentes da Engenharia Elétrica foi satisfatória. Mateus informou que a

quantidade de alunos que trancaram os cursos também interferiu na estatística do resultado dos participantes

na avaliação. Camilo informou, a pedido da CPA Central, que a Autoavaliação Institucional 2020 será

aplicada no mês de dezembro para os estudantes dos cursos superiores e servidores. A senha e os link para

acesso ao questionário serão enviados através do e-mail acadêmico. A CPA do Câmpus Votuporanga fará

uma ampla campanha de divulgação através de e-mail, informação no site do Câmpus e outros canais que

possibilitem a sensibilização de estudantes e servidores da importância na participação do questionário.

Jardel sugeriu a preparação de vídeos pelos representantes discentes para sensibilização e convite aos demais

estudantes a participarem da Autoavaliação Institucional 2020. A proposta foi aceita e contará com a ajuda

do Mateus na preparação de um roteiro com informações a serem divulgadas. Devido a pandemia, Camilo

informou a impossibilidade de aplicação da Avaliação Externa 2020, no formato tradicional, através de

questionário impresso, devido à proximidade entre os colaboradores que aplicam o questionário e os

participantes: pais de alunos e pessoas de diferentes setores da sociedade. Mariugo propôs o uso de

formulário eletrônico para aplicação da Avaliação Externa. Camilo esclareceu que a equipe não conta com

tempo hábil para discussão dos procedimentos para aplicação do questionário. Vitor Hugo compartilhou,

com base em um trabalho que ele executa, a dificuldade de retorno das respostas e que pode interferir no

resultado da Avaliação Externa, caso aplicada sem um procedimento adequado. Os membros da CPA do

Câmpus Votuporanga decidiram pela não aplicação da Avaliação Externa 2020. Freitas mencionou que em

outro momento a Avaliação Externa poderá ser aplicada com uma amplitude maior do que a já praticada.

Nada mais havendo a tratar, e estando todos de acordo com as decisões tomadas, eu José Ricardo Camilo

Pinto, lavrei a presente ata que segue assinada pelos participantes.

4 de dezembro de 2020
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