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DATA

06/09/2022 Horário de Início

LOCAL

Sala de reuniões do CTA

10h:00min Horário de Término

11h:30min

-Alan dos Santos Andrade Ferreira
-Fagner Rocha de Queiroz
-João Victor da Silva Santos
-Josué de Souza Oliveira

PARTICIPANTES

-luciano Bertollo Rusciolelli
-Patrícia da Silva Santos
-Roselin Angelita Dantas Reis

AUSÊNCIA
JUSTIFICADA

Não houve

O Diretor Geral Josué inicia a reunião pontuando a importância da Comissão Própria de Avaliação e solicita que a
Presidente da Comissão passada, Patrícia discorra sobre a Comissão Própria de Avaliação e objetivo do trabalho
realizado durante sua gestão. Em seguida Patrícia apresenta o conceito da comissão e o objetivo: A CPA é um
órgão colegiado de natureza consultiva, deliberativa e normativa, no âmbito dos aspectos avaliativos das áreas
acadêmica e administrativa, integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e da
Educação Proﬁssional e Técnica de Nível Médio e atende ao PDI do IF Baiano quanto aos níveis e modalidades de
ensino. Sua atuação é autônoma, no âmbito de sua competência legal, em relação aos conselhos e demais
órgãos colegiados existentes nesta Instituição. Tem como objetivo coletar dados, sistematizar informações,
analisar coletivamente os signiﬁcados de suas realizações, assim identiﬁcar pontos fracos, pontos fortes e
potencialidades da instituição. Construir conhecimento sobre a realidade da instituição e compreender os
signiﬁcados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade de ensino e alcançar maior relevância
social. A avaliação é conduzida através de aspectos estruturados em cinco eixos e dez dimensões:
desenvolvimento institucional, politicas acadêmicas, política de gestão e infraestrutura física, Essa comissão é
composta por duas estruturas: CPA Central e CPA Local. A primeira é responsável pela organização,
planejamento e assessoria de todo processo de autoavaliação. Já a CPA Local, presentes em cada campus do IF
Baiano conduz os processos, coletando informações e enviando para CPA Central. Após apresentação da
servidora Patrícia, Professor Luciano sinaliza que em virtude do processo de reconhecimento do curso Engenharia
de Alimentos pelo MEC, devemos alinhar o discurso sobre os aspectos que serão avaliados. A Servidora Roselin
ressalta que na última reunião da CPA Central ﬁcou decidido que os questionários seriam revisados até o período
de 31 de agosto de 2022 e que na próxima reunião devemos iniciar este trabalho de revisão, Roselin também
sinaliza a importância do engajamento dos servidores(as) para termos um quantitativo razoável de questionários
respondidos. O Diretor Acadêmico João Victor e Professor Luciano destacam a importância de atender o quesito
proposto pelo MEC que se refere a uma sala própria para a CPA. O Diretor Geral Josué faz uma analise sobre o

ultimo relatório parcial de autoavaliação 2021 da CPA do Campus Uruçuca, pontuando alguns aspectos que já
foram alterados e assim contribuindo para a melhoria do Campus.
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