
Reunião da Comissão Própria de Avaliação do campus Alvorada

No dia cinco de julho do ano de dois mil e vinte e dois, os integrantes da Comissão Própria de
Avaliação (CPA) do campus Alvorada, Joana Helena Paloschi (técnica administrativa), 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. A discussão que pautou este encontro foi
a análise do relatório da CPA de 2021, disponível em
<https://ifrs.edu.br/alvorada/wp-content/uploads/sites/17/2022/04/Relatorio-2021-Campus-Alvorada-1.pdf
>. Sobre os pontos comentados, destacamos e combinamos::

● Criação de um calendário da CPA para as atividades referentes ao período letivo de 2021.
● Apresentação do Relatório de autoavaliação institucional do IFRS - Campus Alvorada 2021 na
primeira reunião diretiva do mês de agosto.
● Iniciar a sensibilização para a próxima autoavaliação institucional em setembro, conceituando os
temas abordados na avaliação (Qual a missão? O que significam algumas comissões?).
● Conhecer melhor as competências da CPA no campus.
● Indicar uma organização (levar aos laboratórios) para que discentes e docentes participem da
autoavaliação institucional deste ano.
● Previsão de avaliação externa do curso superior de Tecnologia em Produção de Multimídia. Qual
o papel da CPA? Jonas enviará um e-mail para a coordenação deste curso e para a Cristiane Esteves
que desempenha a função de avaliadora do MEC em algumas situações.
● O relatório apresenta bons resultados na seção do Desenvolvimento Institucional, porém
questionamos sobre o fato de conhecerem realmente quais são os pontos abordados na Avaliação. Por
isso, sugeriu-se explorar estes temas na sensibilização para o processo de autoavaliação.
● Sobre os PPCs do curso, fazer um levantamento sobre quais os PPCs estão em reformulação.
● Sobre as políticas acadêmicas, o impacto do ensino remoto é visível. Inclusive na baixa
participação da autoavaliação em todos os segmentos.
● Na parte de Política de gestão, sobre sustentabilidade financeira não temos nada aprofundado
no relatório e com muitas partes faltando. Falaremos com a Kataliny sobre este ponto.
● Sobre os conselhos e comissões, talvez seja interessante um aprofundamento e indicação de
atividades do ano corrente.
● Faremos um arquivo que funcionará de norte para solicitações e levantamentos necessários
para a elaboração do relatório.
● Na autoavaliação de 2021, não houveram sugestões nem pedidos de melhoria. Precisamos
trabalhar neste aspecto para que a CPA também seja visada para dar continuidade nos trabalhos ano
após ano.
● Os arquivos criados e produzidos por nós neste ano serão disponibilizados na pasta do drive
CPA 2022.

A próxima reunião será presencial no dia 26 de julho de 2022 às 16h.

OBS: O art. 15 da resolução nº 057 de 2015 indica as competências dos membros das Comissões
Próprias de Avaliação do IFRS – Central e dos Câmpus.

https://ifrs.edu.br/alvorada/wp-content/uploads/sites/17/2019/10/Regimento-CPA-2015.pdf

Alvorada, 06 de julho de 2022.
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