Cambé, 08 de agosto de 2017.

Ata Reunião Comissão Própria de Avaliação (CPA)

Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, foi realizada na sala da
CPA/NDE a reunião convocada pela Presidente da CPA, a Sra. Cláudia Regina
Alves dos Santos, com a seguinte pauta: Informes Gerais da Instituição; Avaliação
das atividades do 1º Semestre; Questões relacionadas ao Sistema para organização
da Avaliação Geral neste 2º semestre. A professora Cláudia deu início à reunião
dizendo que o processo de avaliação do 1º semestre, a qual avaliou apenas os
professores e suas respectivas disciplinas correu de forma tranquila e com
percentual de participação bastante significativo. Também a professora salientou a
importância de todos participarem assiduamente das reuniões agendadas a fim de
não perdermos o foco dos trabalhos a serem realizados. Em seguida a professora
Cláudia comentou sobre a organização acerca da próxima avaliação institucional
que será geral, ou seja avaliará novamente a parte pedagógica dos cursos e
também os segmentos

da Instituição, serviços

outros. Disse ser importante que

ofertados,

atendimento,

a comissão acompanhe os

entre

trabalhos, dirima

dúvidas dos discentes e demais envolvidos no processo. A professora mencionou
também acerca da avaliação a ser aplicada junto à comunidade externa, explicou
que deixou formulários para serem preenchidos em vários pontos do bairro e da
cidade para serem recolhidos posteriormente. A professora explicou que os que
desejarem realizar a avaliação pelo site, lá também tem o formulário disponível
para a comunidade externa. Em relação aos egressos, a professora Cláudia relatou
que, embora também haja no site o questionário para ser respondido, continuará

enviando os questionários por e-mail para a lista de egressos da instituição. Em
relação à próxima instituição, a professora Cláudia acrescentou que o sistema está
possibilitando fazer a migração de novos formulários da base de dados que antes
não estavam disponíveis e que isso ajuda a ter uma melhor visão acerca dos
resultados da avaliação. A professora Cláudia finalizou a reunião agradecendo a
presença de todos. A reunião foi encerrada e eu, Waléria de Luza, lavrei a presente
ata.
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