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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
21.09.21 

Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e vinte um, reuniram-se 
de forma remota, os seus membros e a coordenadora da CPA, Profa. Maria 
Lúcia de Freitas Petrucci Ferreira, que antes de dar cumprimento à pauta da 
reunião, comunicou que. tendo em vista o desligamento da Márcia Ribeiro, a 
Ana Laura Freire passará a substitui-la na CPA. A coordenadora informou, 
ainda, que a Luísa Erbolato também ingressou na CPA para substituir a 
Mariane Roveri. A coordenadora da CPA deu as boas-vindas às novas 
integrantes, nomeou-as e empossou-as neste ato. Depois dos comunicados, a 
coordenadora da CPA passou à pauta da reunião e fez a sua leitura: 1) 
Apresentação de novos instrumentos de avaliação pelã subi:üíiiiiiãü 
designada; 2) Discussão e aprovação pela comissão plenária dos 
instrumentos de avaliação; 3) Apresentação da proposta de melhoria dos 
canais de comunicação pela subcomissão designada; 4) Outros Assuntos. 
Assim, deu-se início ao cumprimento da pauta: 1) Apresentação de novos 
instrumentos de avaliação pela subcomissão designada. A coordenadora da 
CPA mencionou que os instrumentos foram enviados para todos os membros 
previamente à reunião, a fim de que fossem analisados e discutidos na 
presente reunião. Foram os seguintes instrumentos: Avaliação docente pelos 
alunos (QUAD); Avaliaçilo da Infraestrutura pelos docentes, Avaliação da 
Infraestrutura pelo pessoal técnico administrativo; Avaliação da infraestrutura 
pelo pessoal da limpeza e jardinagem; Avaliação da Infraestrutura pelos 
alunos. Foi dada a palavra ao Guilherme Bezzon, que foi o responsável pela 
subcomissão designada para elaboração dos instrumentos de avaliação, que 
explicou a padronização dos instrumentos de avaliação, os quais são 
provisórios, tendo em vista o momento de excepcionalidade do ensino 
remoto. A coordenadora da CPA agradeceu o empenho de todos na revisão 
dos instrumentos de avaliação. 2) Discussão e aprovação pela comissão 
plenária dos instrumentos dê ôirõ::õ~u.. Tüi!ü.i ü.i 11,êt.-,U, u.:, ..,, c.:,c1 ,te.:, 

aprovaram, por unanimidade, os instrumentos de avaliação apresentados 
pela subcomissão designada. Foi colocado pela coordenadora da CPA que 
estes instrumentos serão encaminhados para aplicação junto à comunidade 
acadêmica, sendo que os seus processos de avaliação já estão definidos. Foi 
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colocado, ainda, que estes instrumentos são provisórios e que para o próximo 
ciclo deverão ser revistos pela CPA, em razao do retorno presencial das aulas. 
3) Apresentação da proposta de melhoria dos canais de comunicação pela 
subcomissão designada. A Renata Queiroz, responsável pela subcomissão de 
comunicação entre a CPA e a comunidade acadêmica, colocou que estão 
finalizando uma proposta de comunicação utilizando o Canvas como 
aplicativo de comunicação com a comunidade acadêmica de forma 
transversal. O Guilherme Bezzon colocou que a comunicação via Canvas será 
muito bom, para que haja uma maior visibilidade da CPA pelos alunos e toda a 
comunidade. 4) Outros Assuntos. Foi colocado pela coordenadora da CPA que 
a ata da reunião realizada em 20.08.21 será enviada hoje, via whatsapp, para 
aprovação de todos. A presente ata também será enviada, sine die e via 
whatsapp, para aprovação de todos. Os presentes foram questionados pela 
coordenadora da CPA se tinham mais algum assunto a ser discutido e nada 

encerrada, a presente ata foi 
coordenadora da 

CPA, ) ~ '~~Profa. Maria Lúcia de 
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