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Horário de

DATA

14/08/2020

LOCAL

Webconferência: Plataforma rnp

Início

9h:30min Horário de Término

10h:45min

Silvana Nunes da Costa - CPA Local – Docente
Ivanildo Claudino da Silva - CPA Local – Técnico

PARTICIPANTES

João Emanuel Oliveira Bastos - CPA Local – Discente do
ensino médio
Melina Morschbacher - CPA Local – Suplente
Wilder Machado da Cruz - Apoio TI

AUSÊNCIA
JUSTIFICADA

André Lopes da Silva representante dos discentes do
nível superior
A. Informes Gerais:

- APRESENTAÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DA CPA.
- DISCUSSÃO DOS DADOS DO RELATÓRIO CPA 2020.
Ordem do dia
1. Discussões:
Reuniram-se às nove horas e trinta minutos do dia catorze de agosto de dois mil e vinte
via web conferência do campus Bom Jesus da Lapa os membros da CPA Local, o membro
André Lopes da Silva representante dos discentes do nível superior justiﬁcou a sua
ausência devido à consulta médica. A reunião foi iniciada pela professora Silvana Nunes
da Costa, que deu as boas vindas aos presentes e fez uma breve apresentação dos
novos membros da Comissão Local, segundo a Portaria 52_2020 - BJL-GAB_BJL DG_RET_IFBAIANO. Em seguida o servidor TAE Ivanildo Claudino da Silva, fez um breve
histórico da atuação da Comissão em 2019, e falou da sua participação na avaliação e
elaboração do relatório 2020. Na sequência Ivanildo iniciou a apresentação com a
conceituação e deﬁnição da CPA para os novos integrantes. Discutiram-se os dados do
relatório da CPA 2020. Um dos pontos críticos comentado pelos membros foi à
inexpressiva participação da comunidade externa como respondente do questionário.

Nesse aspecto, foi sugerida a melhoria da divulgação dos questionários para essa
categoria através de mecanismos como, por exemplo, via rádio e redes sociais. A
professora Silvana comentou que um dos membros da comissão local também é
membro da Comissão Central da CPA. Ivanildo comentou que a CPA Central já está
trabalhando

no

próximo

questionário

de

avaliação

que

abordará

o

eixo

5

(Infraestrutura). O membro da CPA João Emanuel Oliveira Bastos questionou qual é o
papel do representante dos discentes de nível médio e foi prontamente respondido que
sua atuação na CPA está direcionada no que tange a divulgação e auxílio na aplicação
dos questionários já que os alunos do nível médio não participam como respondentes na
modalidade discente, podendo responder o questionário como comunidade externa.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às dezesseis horas e trinta
minutos. Assim, eu Ivanildo Claudino da Silva, lavrei a presente ata, que foi lida e
assinada por mim e demais participantes.

2. Encaminhamentos:
Deﬁnir reunião com a Direção do campus para apresentar os resultados para a
comunidade acadêmica e tratar as ações de melhorias indicadas no relatório 2020.

3. O que ocorrer. Não houve inscrito.
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