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A.  Informes Gerais:

Como presidente da CPA Local, a professora Daianne cumprimentou os presentes

e apresentou os pontos de pauta, a saber:

a) Informes gerais;

b) Questionário de Autoavaliação 2021;

c) O que ocorrer.

 

B. Ordem do dia 

1. Informes Gerais

Daianne iniciou a apresentação mostrando os links da página e do e-mail da CPA do Campus Serrinha.

Mencionou os documentos presentes na página, norteadores para os membros, como o Regimento

Geral das CPAs do IF Baiano e os ques onários de Autoavaliação Ins tucional referentes a 2019 e

2020.

Em seguida, trouxe informações gerais sobre a par cipação da CPA local na Reunião de Gestão e

Reunião Geral do Campus Serrinha, ocorridas em 14/08/2020 e 19/08/2020, respec vamente, via

webconferência. Relatou que a reunião visou apresentar para a comunidade os resultados do

Ques onário de Autoavaliação Ins tucional 2020, a fim de informar e de ouvir os presentes sobre

sugestões de melhoria referentes ao Eixo 3 - Polí cas Acadêmicas e Eixo 4 - Polí cas de Gestão.



Mencionou a sugestão da comunidade para a CPA disponibilizar os resultados das perguntas

individuais de cada dimensão avaliada, visto que o relatório mostra as porcentagens de respostas por

dimensões dentro dos eixos, não pelas perguntas individuais dentro de cada dimensão. Como não é

viável apresentar esses dados no Relatório, o qual  ficaria demasiadamente extenso, por apresentar as

informações ob das de todos os Campi, houve a sugestão de disponibilizar tais informações na página

da CPA do Campus. Todos os membros presentes nesta reunião concordaram.

Por fim, Daianne apresentou os principais pontos discu dos na Reunião das CPAs - Central e Locais - do

IF Baiano do dia 20/10/2020, a citar: Possibilidade de adiar o ques onário de Autoavaliação

Ins tucional 2021, em decorrência das dificuldades implicadas pelo período de pandemia; Elaboração

de Car lha Informa va para as CPAs locais; Fortalecimento da Cultura de Autoavaliação no âmbito do

IF Baiano. Nesse contexto, informou que a presidente da CPA Central, Maria Aparecida Brito Oliveira,

entrou em contato com o pesquisador ins tucional, sendo aconselhada a não adiar o ques onário. O

pesquisador ins tucional apresentou como jus fica va para tal o fato não haver indica vo por parte

do MEC de prorrogação do envio dos relatórios. Portanto, o adiamento do ques onário poderia

implicar na perda do prazo. Daianne, então, pediu cooperação dos membros no momento de divulgar o

ques onário. Após esse momento, Daianne discu u com os membros sobre a importância do

fortalecimento da cultura de Autoavaliação no IF Baiano. Fepliphe mencionou a necessidade em

melhorar a comunicação e a divulgação dos resultados dos ques onários. Falou que a comunicação

com os discentes precisa ser melhor pensada, com antecedência. Sugeriu também que os links

divulgados não sejam colocados apenas nas imagens de cards, pois os alunos dificilmente digitam os

links, normalmente só acessam quando o link pode ser clicado.

Por fim, Daianne teve a ideia de fazer um card para divulgar a página da CPA local, informando os

materiais disponíveis na mesma, com enfoque nos resultados dos ques onários. Todos os presentes

concordaram com a ideia, considerando importante para o fortalecimento da cultura de autoavaliação

no âmbito do Campus Serrinha.

Decisão:

Divulgar o ques onário de autoavaliação 2021 entre os segmentos, assim que este for disponibilizado;

Verificar as possibilidades de disponibilização das respostas individuais das perguntas presentes nos

ques onários de autoavaliação anteriores, para acesso da comunidade, preferencialmente pela página

da CPA local;

Sempre colocar os links disponíveis para click nos cards informa vos e nas ações diversas da CPA;

Daianne se dispôs a enviar os slides das apresentações das Reuniões de Gestão e Geral para os demais

membros da CPA Local;

Daianne também ficou responsável por elaborar card informa vo sobre a página da CPA local.

2. Ques onário de autoavaliação 2021

Daianne iniciou a pauta relembrando da impossibilidade em adiar o ques onário, reiterando a

importância dos membros em divulgá-lo quando o mesmo es ver disponível. Mencionou os possíveis

problemas da divulgação no contexto das a vidades remotas em decorrência da pandemia. Após

discussão, os membros se comprometeram com o papel em divulgar. A seguir, Daianne informou que as

prévias do ques onário de 2021, o qual vai avaliar Infraestrutura, estão disponíveis para apreciação

das CPAs. Pediu desculpas pelo curto prazo para a leitura das prévias. Por conta disso, sugeriu que cada

membro lesse e fizesse sugestões para o ques onário referente ao segmento ao qual pertence, lendo

os outros depois, caso vessem tempo. Todos os presentes concordaram.



Decisão: Fazer leitura da prévia do ques onário referente ao seu segmento (docente, TAE, discente ou

membro da sociedade civil), enviando sugestões, caso existam, para o e-mail da CPA Central ou CPA

local.

Ler e fazer apreciações das demais prévias dos ques onários referentes aos demais segmentos se ver

tempo disponível para tal.

3. O que ocorrer

Le cia mencionou os ques onários de Autoavaliação dos Cursos, elaborado pela CPA local do Campus

Serrinha e aplicado nos anos de 2018 e 2019. Todos os membros consideraram que, apesar de não ser

uma a vidade obrigatória, se cons tui como uma importante ferramenta diagnós ca a ser

disponibilizada para as coordenações dos cursos de graduação do IF Baiano Campus

Serrinha. Entretanto, considerou-se  também importante destacar que não se trata de uma a vidade

obrigatória, não está disposta em regulamento, e não seria atribuição da CPA. Portanto, não deve

constar nos PPCs dos cursos. Os membros concordaram que pode ser uma sugestão para as CPAs

futuras. Daianne, por fim, disse que será possível disponibilizar o ques onário de Autoavaliação dos

Cursos no formato eletrônico.

Decisão: Discu r com as coordenações dos cursos com o indica vo de con nuar a aplicar os

ques onários de autoavaliação dos cursos.

Não havendo mais nada a tratar, lavrou-se a presente ata que, após lida e achada conforme, será

assinada eletronicamente no SUAP pelos presentes. Serrinha/BA, vinte e sete de outubro de 2020.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

FELIPHE SANTIAGO DA INVENÇÃO, 20181SER04GL0009 - Discente, em 15/09/2021 19:54:58.

Leticia Lima de Sousa Fernandes, TECNOLOGO EM COOPERATIVISMO, em 21/06/2021 13:38:46.

Daianne Leticia Moreira Sampaio, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 18/06/2021 15:41:57.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 04/11/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

127581

c78feb7335


	Documento assinado eletronicamente por:

