
No dia vinte e quatro de junho de 2014 realizou-se a quinta reunião ordinária da
CPA no ano de 2014, no Instituto Educação, sala 10.  Estiveram presentes os
membros: Profª NÁDIA MARIA PEREIRA DE SOUZA (Presidente), RENAN
ARJONA  DE  SOUZA,  AUEREA  LUNGA,  GABRIELA  RIZO  e  LUCIA
VALADARES. A reunião se iniciou às 14h20min na sala 10 do IE. A professora
NÁDIA SOUZA iniciou a reunião passando a palavra a professora GABRIELA
RIZO para falar sobre a análise do instrumento de avaliação do IF. A professora
GABRIELA  RIZO  disse  que  o  instrumento  é  feito  para  os  três  atores  da
Universidade, técnico, discente e docente, que está muito detalhado e específico,
mas está muito extenso. Destacou que podemos pensar num instrumento padrão
para todos, e que falar sobre a infraestrutura pode ser óbvio, então pode-se focar
na qualidade do ensino, por exemplo. O técnico RENAN ARJONA acrescentou
que o  surveymonkey (mecanismo online de pesquisa) pode  ser uma ferramenta
para  aplicar  o  instrumento.  A professora  NADIA SOUZA explicou  que  o  IF
tomou  a  iniciativa  de  propor  um  instrumento  e  que  podemos  indicar  um
aperfeiçoamento.  Então  sugeriu  que  GABRIELA RIZO  e  RENAN  ARJONA
respondessem  ao  IF  propondo  que  racionalizem  o  instrumento,  focando  em
questões específicas do instituto, já que outras questões macros a Universidade já
respondeu, seja em relatórios de gestão ou comunicados específicos. Assim como
utilizarem a ferramenta  survey. A presidente informou que ainda não se reunião
com a professora LUCIA VALADARES para pensar a minuta do Regimento da
CPA,  mas  vão  trazer  no  segundo  semestre.  Também  propôs  aos  presentes  a
analise dos seminários realizados até o momento.  A comissão entendeu que é
possível extrair pontos positivos dos Seminários como: o instrumento proposto e
o primeiro NUPAI no IF; o projeto de pesquisa sobre autoavaliação no IM do
técnico RENAN ARJONA e a aproximação do DCE para a autoavaliação no IM;
a  grande  quantidade  de  participantes  e  o  NUPAI  no  IE;  a  sensibilização dos
discentes  percebida  no  ITR.  A professora  LUCIA VALADARES  questionou
como as reivindicações serão resolvidas? A presidente explicou que o SINAES
entende a CPA com uma atuação de levantamento de dados na autoavaliação e
propondo  soluções  para  a  gestão.  Então  a  presidente  propôs  pensarmos  a
cronologia dos próximos seminários. A comissão decidiu realizar o seminário do
ICSA no início  de  setembro,  o  seminário  do ICHS no final  de  setembro e  o
seminário do ICE em outrubro.  O seminário do ICE fica marcado como uma
oportunidade  de  extrair  um  NUPAI  que  auxilie  no  tratamento  dos  dados
quantitativos, já que a professora GABRIELA RIZO e a técnico AUREA LUNGA
estão elaborando um projeto para este tratamento dos dados. A próxima reunião
da  CPA,  no  IE,  sala  10,  ficou  definida  para  agosto,  por  conta  do  recesso
acadêmico. Nada mais havendo a tratar a Srª. Presidente agradeceu aos presentes,
deu por encerrada a reunião às 16h e eu RENAN ARJONA lavrei a presente Ata
que segue assinada por todos os presentes.
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