
 

 

 

 

ATA DE REUNIÃO  

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

Data:  

Horário:  

Local:  

20/04/2020 

18h  

Online: Teams 

 

Reuniram-se aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte, às dezoito horas, na 

plataforma online: Teams, os membros da CPA - Comissão Própria de Avaliação:  

 

Assunto 1. Aplicação da autoavaliação - Por conta da pandemia de covid-19 e da mudança de 

sede da Instituição a avaliação deverá ser realizada de forma online, é solicitado aos membros 

ideias de formulários online para que possa ser utilizado.  

Assunto 2. Mudança dos instrumentos – Em razão a mudança fica estabelecido que a 

avaliação da infraestrutura não se cabe na 18ª avaliação.  

 

 

Coordenador:  

Representante do Corpo Docente:  

Representante do Corpo Técnico Administrativo:  

Representante do corpo Discente:  

Representante da Comunidade: 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

ATA DE REUNIÃO  

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

Data:  

Horário:  

Local:  

20/07/2020 

18h  

Online: Teams 

 

Reuniram-se aos vinte dias do mês de junho de dois mil e vinte, às dezoito horas, na 

plataforma online: Teams, os membros da CPA - Comissão Própria de Avaliação:  

 

Assunto 1. Google Forms – Fica acordado que o formulário de pesquisa do google forms é o 

que atende a necessidade da instituição no momento, por tanto será utilizado. 

Assunto 2. Mudança dos instrumentos – Com a flexibilização por parte do MEC o foco da 

18ª avaliação será avaliar a satisfação pedagógica dos alunos.  

Assunto 3. Sensibilização para 18ª avaliação. Ficou estabelecido que os membros da CPA 

conversarão com os alunos, professores e funcionários, durante as aulas e reuniões online, 

para explicar a importância da participação de todos.  

 

 

Coordenador:  

Representante do Corpo Docente:  

Representante do Corpo Técnico Administrativo:  

Representante do corpo Discente:  

Representante da Comunidade: 

 



 

 

 

 

 

ATA DE REUNIÃO  

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

Data:  

Horário:  

Local:  

20/12/2020 

18h  

Sala da CPA 

 

Reuniram-se aos vinte dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às dezoito horas, na 

plataforma online: Teams, os membros da CPA - Comissão Própria de Avaliação:  

 

Assunto 1. Tabulação dos questionários da 18ª Autoavaliação Institucional – os dados 

tabulados foram distribuídos sob a forma de planilhas e gráficos para as observações dos 

presentes a serem encaminhadas aos setores e a Direção Geral.  

Assunto 2. Próxima reunião CPA – considerando a proximidade do encerramento das 

atividades acadêmicas e administrativas de 2020, ficou estabelecido que a próxima reunião 

será próxima ao mês de março.  

 

Coordenador:  

Representante do Corpo Docente:  

Representante do Corpo Técnico Administrativo:  

Representante do corpo Discente:  

Representante da Comunidade: 

 

 


