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A.  Informes Gerais:

Conforme socializadas previamente com os demais membros da CPA local, as pautas

da reunião seguem abaixo:

1. Informes gerais e elaboração do Check List da CPA local;

2. O que ocorrer.

 

B. Ordem do dia 

1. Check List da CPA

Daianne iniciou a reunião às quatorze horas e dez minutos do dia seis de outubro de dois mil e vinte e

um, informando sobre a importância da construção conjunta do Check list CPA Local do Campus

Serrinha, onde constariam as sugestões apontadas pela comunidade nas autoavaliações ins tucionais

para serem enviadas à gestão do Campus, visando a implantação das melhorias. Em seguida, mostrou



aos presentes a prévia da planilha elaborada por ela, na qual já constavam as sugestões re radas dos

relatórios de autoavaliação ins tucional da CPA do IF Baiano. Pediu aos membros presentes para

apreciar o documento, fazer sugestões e também completar os espaços não preenchidos, a exemplo

dos espaços onde deveriam ser indicados os setores responsáveis por avaliar e atender às sugestões de

melhoria da comunidade.

Devido à instabilidade na internet da maioria dos par cipantes, os membros presentes decidiram pela

dinâmica de realizar individualmente a leitura das informações con das na planilha, num tempo

es mado de 10 a 15 minutos, para depois trazer suas contribuições e sugestões de mudanças. Antônio

sugeriu, no Eixo 2, dimensão 3, melhorar a redação dos tópicos presentes nas linhas 16 e 18 da planilha,

os quais tratavam do respeito à diversidade e inclusão de forma a não dar margem a entendimentos

equivocados. Todos os presentes concordaram em unir os dois pontos, vistos que apresentavam

similaridades, e adequar o texto.

Le cia informou que iria fazer as sugestões e contribuições diretamente na planilha compar lhada

online, via Google Drive, deixando a fonte em azul para sinalizar as alterações que seriam feitas por ela.

Maria Aparecida relatou que também iria fazer suas contribuições no documento online.

 2. O que ocorrer. Não houve inscrito.

3. Decisões:

A. Acrescentar as sugestões finais para o Check list  da CPA Local do IF Baiano Campus Serrinha (todos

os membros).
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