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PARTICIPANTES

Daianne Le cia Moreira Sampaio/ docente ( tular)
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Le cia Lima de Sousa Fernandes/ composição da CPA anterior (TAE -
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AUSÊNCIA

 JUSTIFICADA

Karolyny de Oliveira Almeida/ composição da CPA anterior (TAE -

suplente)*

 

A.  Informes Gerais:

Pautas da reunião (conforme socializado por e-mail ins tucional com os membros

atuais e an gos da CPA local):

1. Reconhecimento do Curso de Tecnologia em Gestão de Coopera vas e o papel da

CPA no processo;

2. Transição da CPA Local e escolha da nova presidência;

3. Escolha de data para momento forma vo com os novos membros da CPA Local;

4. Reapresentação dos principais dados do Relatório Final para os membros an gos e

novos;

5. Informe sobre submissão de relato de experiência da CPA Local ao e-book

comemora vo de 5 anos do IF Baiano Campus Serrinha;

6. Organização de memórias da CPA;

7. O que ocorrer.

 * Os membros da composição anterior da CPA foram convidados a também par cipar da reunião.

B. Ordem do dia



Às catorze horas e treze minutos do dia nove de maio de dois mil e vinte e dois, Daianne iniciou a

reunião, cumprimentando os membros presentes e apresentando as pautas da reunião. Destacou a

importância desse momento de transição, trazendo as demandas da CPA local anterior para a nova

composição.

1 . Reconhecimento do Curso de Tecnologia em Gestão de Coopera vas e o papel da CPA no

processo:

Daianne ressaltou o papel da CPA no processo de reconhecimento do Curso de Tecnologia em Gestão

de Coopera vas, evidenciando a Autoavaliação ins tucional como indispensável nesse processo.

trouxe os obje vos e o papel diagnós co que a comissão desempenha, e enfa zou a necessidade de

uma assiduidade e par cipação efe va dos membros da comissão. Para além da tarefa de conduzir o

processo de Autoavaliação e construção do relatório, salientou que a socialização das ações e a gestão

dos pontos evidenciados são fundamentais para que ocorram melhorias.

2. Transição da CPA Local e escolha da nova presidência:

Daianne informou que seu mandato venceu, e que após quatro anos de mandato na CPA, solicitou sua

portaria de dispensa, que em breve deverá ser emi da. Por não haver quórum de votantes na reunião

para escolha de novo presidente, fica a cargo do Diretor Geral a indicação do novo presidente,

conforme regimento. Daianne destacou ainda a necessidade da nova comissão efe vamente se reunir

com regularidade.

3. Escolha de data para momento forma vo com os novos membros da CPA Local:

Daianne comentou que para dar con nuidade aos trabalhos que vêm sendo realizados, haverá um

momento de formação com os novos membros da CPA local. Os membros presentes sugeriram data da

formação para a primeira quinzena de junho, com data a definir após a atualização da portaria.

4. Reapresentação dos principais dados do Relatório Final para os membros an gos e novos:

Daianne reapresentou os dados do Relatório Final, emi do em 2021, destacando que o mesmo está

disponível na página da CPA Local. Destacou, por exemplo, que em 2021, mesmo num contexto

remoto de pandemia, houveram 167 respondentes, sendo 70 discentes, 36 docentes, 26 técnicos(as)

administra vos(as) e 35 membros da sociedade civil. Já em 2020, em que o ques onário e a

mobilização foram presenciais, houveram 175 respondentes, sendo 77 discentes, 34 docentes, 26

técnicos(as) administra vos(as) e 38 membros da sociedade civil, dados muito parecidos. Daianne

reforçou a necessidade de enfa zar a  par cipação junto aos novos discentes que ingressaram no

contexto remoto. Também evidenciou os resultados do úl mo relatório e os dados que o Campus

a ngiu. Reforçou, ainda, que no úl mo eixo pesquisado (Eixo 5 - Infraestrutura), a comunidade

possivelmente respondeu com base no que vivenciou ainda no contexto presencial, mas que muitas

melhorias foram alcançadas no momento remoto, a exemplo da troca de todo o piso tá l, reforma do

auditório, implantação dos gabinetes docentes, entre outros.

5. Informe sobre submissão de relato de experiência da CPA Local ao e-book comemora vo de 5

anos do IF Baiano Campus Serrinha:

Daianne comunicou aos membros que um produto do ciclo de avaliação 2019-2021 (anos de referência



2018-2020) foi a construção de ar go/relato de experiência, subme do ao E-book de Comemoração

aos 5 anos do Campus Serrinha, reforçando o papel da CPA e sua importância para o Campus. Addla

sugere que seja perguntada a previsão de publicação do e-book, e Daianne informa que irá perguntar à

comissão e também solicitará o documento de aceite.

6. Organização de memórias da CPA:

Daianne sugere aos membros organizar as memórias da CPA, resgatando materiais de divulgação,

adesivos, cartazes, banner, fotos, música, apresentações, áudios e listas de presença, e pede sugestão

de plataforma para abrigar os documentos. Addla sugeriu incluir esses arquivos na Rede do Campus, de

forma a armazenar os dados ins tucionais. Maria Aparecida sugere resumir também em uma

apresentação por ciclo, com fotos e ações realizadas em cada ciclo (como fotografias de divulgação,

card, adesivos e jingles).

7. O que ocorrer.

Não houve inscrito.

Não havendo mais nada a tratar, eu, Daianne Le cia Moreira Sampaio, lavrei a presente ata que, após

lida e achada conforme, será assinada eletronicamente no SUAP pelos presentes.

Serrinha/BA, nove de maio de dois mil e vinte e dois.
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