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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
03.12.21 

Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e vinte um, reuni ra m-se de forma 
remota, os seus membros e a coordenadora da CPA, Profa . Maria Lúcia de Freitas 
Petrucci Ferreira, que passou à pauta da reunião e fez a sua leitura : 1) Plano de 
Ações - 2022; 2) Avaliações docentes pelos alunos e da infraestrutura pela 
comunidade acadêmica; 3) Tabulação dos dados pela subcomissão designada; 4) 
Outros Assuntos. Assim, deu-se início ao cumprimento da pauta : 1) Plano de Ações 
- 2022. A coordenadora da CPA fez a leitura do Plano de Ações - 2022 enviado, via 
what sapp, no grupo da CPA e encontra-se anexo a esta ata. Foi aberta a discussão e 
nenhum presente apresentou sugestão de alteração. Desta forma, foi aprovado o 
plano de ações para 2022 sem ressalva. Foi fe ita uma sugestão pelo Prof. Márcio 
Sampaio com relação às atividades da CPA no início das aulas, que seria uma breve 
apresentação da CPA aos alunos novos. A sugestão foi muito bem recebida e será 
discutida como será feita esta divulgação da CPA na reun ião do dia 2 de fevereiro de 
2022. 2) Avaliações docentes pelos alunos e da infraestrutura pela comunidade 
acadêmica. A coordenadora da CPA colocou que as avaliações foram realizadas e 
correram bem. Foi também colocado que, houve apenas a necessidade de 
prorrogação do período de avaliações para a equipe técnica-administrativa e para o 
pessoal da limpeza e jardinagem, cujo prazo foi até dia 16 de novembro. 3) 
Tabulação dos dados pela subcomissão designada. Foi colocado pela coordenadora 
da CPA que os dados serão encaminhados à subcomissão, que está sob a 
responsabilidade da Profa. Camila Veneo, para que sejam tabulados os dados até 
meados de fevereiro/22 . Esta subcomissão é composta pela aluna Luisa Erbolato e 
Diego Santos. A anál ise dos dados e seus encaminhamentos, quando oportunos, 
serão feitos na primeira reunião de fevereiro. Para ot imizar os trabalhos da próxima 
reunião, será fe ita uma pré-análise dos dados, para que sejam depois encaminhados 
à comissão plenária da CPA. 4) Outros Assuntos. Foi decidido que a próxima reunião 
será no dia 2 de fevereiro de 2022 às 11h45, quando será discutida a divulgação dos 
trabalhos da CPA junto aos alunos ingressantes, análise dos dados tabulados pela 
comissão plenária, bem como, a divisão dos trabalhos para redação do relatório a 
ser entregue ao INEP. A coordenadora da CPA colocou, ainda, que a funcionária Ana 
Laura Freire se desligou da IES, portanto, na próxima reunião será nomeada outra 
representante da equipe técnica-administrativa. Foi colocado também pela 
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coordenadora ôa CPA que a ata desta reunião será enviaâa, sine die e via whatsapp, 
para aprovaç:Io de todos. Os presentes foram questionados pela coordenadora da 
CPA se tinham mais algum 
tratado. A reunião foi enc 

coordenadora da CP ...... ::,,,,;,,...,.~ 
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Plano de Ação 2022 - CPA - F ACAMP 

Mês Atividades 

Dezembro/21 . Reunião da CPA para planejamento de 2023. Discussão e aprovação do Plano de Ação de 
2022. 

Janeiro/22 . RECESSO ACAD[MIC0 

Fevereiro/22 
. Tabulação e análise dos dados da Avaliação bienal da Infraestrutura Institucional 2019/2020 

aplicada ao corpo técnico-administrativo e à equipe de limpeza e jardinagem. . Redação do relatório contextualizado da Avaliação Institucional 2021. . Apresentação dos resultados da Avaliação Institucional 2021 ao corpo discente . Entrega dos resultados da Avaliação bienal da Infraestrutura Institucional 2019/2020 aplicada 

Março/22 
ao corpo técnico-administrativo e à equipe de limpeza e jardinagem, aos gestores da 
Instituição e gestores de áR!a; . Envio do relatório contextualizado da Avaliação lnstrtudonal 20'21 ao INEP; . Reuniões com departamento de Marketing da Instituição sobre a campanha de sensibilização 
para a Avaliação Institucional 2012/.1 . 

Abril/22 . Revisão, discussão e aprovação dos instrumentos de avaliação pela CPA; . Realização de pré-testes dos instrumentos da Avaliação Institucional 2022/1. 

Maio/22 . Sensibilização via campanha de mark~ng dos atores envotvidos no processo da Avaliação 
Institucional 2022/1; 

Junho/22 
. Aplicação da Avaliação Institucional 2022/1; . Tabulação e análise dos dados da Avaíoação Institucional 2022/1 . . 

Julho/22 . FÉRIAS ACAD[ MICAS 

. Planejamento e revisão, se for o caso, dos instrumentos de avaliação para 2022/2; 

Agosto/22 
. Entrega dos resultados da Avaliação Institucional 2022/1 ao corpo docente; . Apresentação dos resultados da Avaliação Institucional 2022/1 ao corpo discente; . Reuni~ com departamento de Marketing da Institu ição sobre a campanha de sensibilização 

para a Avaliação Institucional 2022/2; 

Setembro/22 
. Aprovação da proposta da campanha de sensibilização desenvolvida pelo departamento de 

Marketing da lnst;tuiçio; . Realização de pré-testes dos questionários da Avaliação Institucional 2022/2 . 
Outubro/22 . Sensibílização dos atores envotvidos no processo da Avaliação Institucional 2022/2.. 

Novembro /22 . Aplic.ação da Avaliação Institucional 2022/2 aos docentes e discentes; . Tabulação e análise dos dados da Avaliação Institucional 2022/2 . 

Dezembro/22 
. Entrega dos resultados da Avaliação Institucional 2022/2 aos gestores da Instituição, 

coordenadores de curso e gestores de área; . Reuniões da CPA para planejamento de 2023 . 
Janeiro/23 . RECESSO ACAD[MIC0 

. Redação do relatório de Avaliação Institucional 2022 
Fevereiro/23 . Acompanhamentos e discussão de indicadores; . Participação nas reuniões do NDE dos cursos de graduação; . Atualização dos instrumentos de avaliação . 
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