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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO LOCAL DA CPA - CAMPUS URUÇUCA

DATA

15/06/2021 Horário de Início 14h:04min Horário de Término

LOCAL

Via Webconferência na Plataforma Google meet

PARTICIPANTES

1.

Daniel Carlos Pereira de Oliveira – Diretor Geral

2.

Patrícia da Silva Santos - TAE

3.

Cláudia Suanny Brito Santos - TAE

4.

Vanessa Carvalho Cayres Pomponet – Docente

5.

Vinicius Reis de Figueiredo – Docente

6.

Joaldo Rocha Luz – Diretor acadêmico substituto

15h:30min

AUSÊNCIA
JUSTIFICADA
A. Informes Gerais:
Não houveram informes

B. Ordem do dia
Ao Décimo quinto dia do mês de junho de 2021, às 14h04min deu-se início via webconferência a
reunião da Comissão Própria de Avaliação (CPA Local) Campus Uruçuca do IF Baiano conduzida pela
senhora Bibliotecária Patrícia da Silva Santos e Coordenadora desta comissão avaliação do
Relatório de Autoavaliação Ins tucional de 2020 . A pauta teve os seguintes pontos de destaque:
1. Foram apresentados gráﬁcos que representam as respostas de 125 respondentes da

pesquisa, sendo dos seguintes segmentos: Comunidade, Docentes, Discentes e
Técnicos. O ques onário teve seu enfoque nas seguintes Dimensões: Dimensão 2 –
Trata-se de Polí cas para o Ensino, Para a Pesquisa e Para a Extensão. Dimensão 4 –
Comunicação com a Sociedade. Dimensão 9 – Polí cas de atendimento aos Discentes.
Em Seguida foram apresentados os quadros contendo as Dimensões, Conceitos
considerados, Frequências das respostas e Critério de Análise para cada segmento. Em
outro quadro foram apresentados com Segmentos, Necessidades apontadas e
Sugestões apontadas pela CPA.
2. Análise da avaliação começou a ser feita por Professor Daniel que falou sobre a

importância do relatório para o Campus. Falou sobre a avaliação de Discentes que
apontaram limitação nas visitas técnicas, problema a ser sanado no período pós –

pandemia. Falta de material para aulas prá cas, problema já resolvido. Ruído na
comunicação interna – Problema já resolvido com reuniões periódicas com o grêmio
estudan l e a Direção geral. O atraso no recebimento de auxilio estudan l – Problema
já regularizado atualmente. O Refeitório foi liberado para estudantes do nível superior
atendendo a solicitação dos estudantes. Na avaliação dos docentes foram apontados
necessidades de melhorias nos setores de aulas prá cas, Suinocultura, Horta e Aviário.
Demanda atendida ao longo deste ano. Professor Joaldo sugeriu priorizar as visitas
técnicas para os cursos de Gestão de Turismo e Guia de Turismo por se tratarem de
cursos que tem como laboratório prá co as visitas técnicas. Na avaliação dos técnicos
foram apontadas necessidade de melhorias na comunicação interna. Demanda
atendida com a maior ﬂuidez na comunicação da Direção com a comunidade externa e
interna e o fomento das redes sociais do campus. Sugeriu-se também criação de uma
equipe da Ascon, reestruturando os setores do campus, especialmente áreas agrícolas.
Professor Vinicius fala sobre a importância da comunicação dos respondentes.
Es mular mais a comunidade a responder. Citou também o forte impacto da questão
orçamentária sobre todo o campus em especial a prá ca de ensino. Sugeriu aprimorar
a divulgação do PPA, divulgando melhor a comunidade e a manutenção do auxilio para
permanência dos alunos e por ﬁm a criação do Conselho Diretor. Professora Vanessa
solicitou esclarecimentos sobre a Metodologia do relatório.
3. Foram apresentados gráﬁcos enfocando outras dimensões. Foram elas. Dimensão 5 –

Polí ca de Pessoal, Dimensão 6- Organização e Gestão da Ins tuição e Dimensão 10 –
Sustentabilidade Financeira. Em Seguida foram apresentados os quadros contendo as
Dimensões, Conceitos considerados, Frequências das respostas e Critério de Análise
para cada segmento. Em outro quadro foram apresentados com Segmentos,
Necessidades apontadas e Sugestões apontadas pela CPA.
4. Os Discentes apontaram com principal problema o atraso do auxílio, impactando em

especial os alunos em situação de vulnerabilidade ﬁnanceira. Problema solucionado
com a regularização do auxilio. A república também foi uma demanda enfa zada pelos
discentes. Foi feito um levantamento para reforma da Hospedaria para solucionar a
demanda. O ques onamento dos técnicos foi sobre pouco número de Servidores para
atender a muitas demandas. A Direção que houve admissão de dois servidores na área
administra va e dois na área pedagógica nos úl mos meses.
5. Encaminhamentos – Após o debate e apresentação dos posicionamentos traçou-se os

seguintes encaminhamentos: 1 -Encaminhar e-mail para a Direção Acadêmica
solicitando que seja preenchido o checklist sobre as demandas acadêmicas a serem
resolvidas. 2 - Encaminhar e-mail para a Direção Administra va solicitando que seja
preenchido o checklist sobre as demandas de Gestão Administra vas a serem
resolvidas. Ambos com o prazo de 15 dias para a devolu va a par r da data de
encaminhamento em virtude do prazo de 30 dias para a comissão concluir o relatório.
Sem mais nada a tratar no "O que Ocorrer"encerrou-se a reunião às quinze horas e trinta minutos e eu,
Patrícia da Silva Santos, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e por todos os presentes.
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