
Reunião da Comissão Própria de Avaliação do campus Alvorada

No dia sete de junho do ano de dois mil e vinte e dois, os integrantes da
Comissão Própria de Avaliação (CPA) do campus Alvorada, Joana Helena Paloschi
e Kataliny Mercedes Gheno Azzolini (técnicas administrativas), junto a Jonas
Francisco de Medeiros e Leonardo Nascimento (docentes) estiveram reunidos
presencialmente, a fim de organizar e debater sobre as atividades incumbidas à
CPA. Em um primeiro momento, decidiu-se pela organização de encontros
periódicos e presenciais da comissão, tentando se observar uma periodicidade
quinzenal entre os encontros, quando possível. Além disso, Kataliny reafirmou a
importância de buscarmos as representações dos discentes e da comunidade
externa para participação dos encontros da comissão. O próximo encontro ficou
definido para o dia vinte e oito de junho de dois mil e vinte e dois (28/06/2022) às 16
horas. Após, Joana mencionou sobre a importância de nos apropriarmos da
avaliação institucional realizada anualmente e do relatório que apresentamos
referente aos dados avaliados do ano de 2021. Então, decidimos que, na pauta do
próximo encontro, realizaremos um debate sobre o relatório apresentado neste ano
e sobre as demandas específicas que precisamos atingir para uma melhor
elaboração deste instrumento. Ficamos incumbidos de realizar uma leitura do
relatório referente ao ano de 2021, realizando um levantamento de dados
importantes para a sua execução. O relatório foi postado, pela Joana, na íntegra em
nosso mural. Além disso, buscaremos analisar sobre em quais pontos e aspectos a
CPA pode promover a sua atuação, melhorando e auxiliando na resolução de
problemas dentro do campus e sugerindo propostas de desenvolvimento
institucional. Comentou-se também sobre contatar os representantes da categoria
discente e da comunidade externa. A Kataliny ficou responsável por contar o Josué,
representante da comunidade externa através da ONG Embrião, e o Leonardo ficou
de tentar contato com a aluna Márcia Maciel de Oliveira. Por fim, reitera-se a
importância de apresentarmos este relatório à gestão do campus. Na próxima
reunião, marcaremos uma data para que esta apresentação seja realizada, após o
nosso debate sobre o relatório. Por fim, comentamos sobre a importância de
mantermos registros de todas as reuniões e ações da comissão.

Link para o relatório de 2021:
https://ifrs.edu.br/alvorada/wp-content/uploads/sites/17/2022/04/Relatorio-2021-Cam
pus-Alvorada-1.pdf

Alvorada, 10 de junho de 2022.
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