
Reunião da Comissão Própria de Avaliação do Campus Alvorada 

No dia 4 de agosto, às 11 horas, estiveram reunidos de forma híbrida os integrantes da Comissão
Própria  de  Avaliação  do  Campus  Alvorada  (Joana  Helena  Paloschi  –  segmento  técnico-
administrativo;  Jonas  Francisco  de  Medeiros  e  Leonardo  Vianna do Nascimento  –  ambos  do
segmento docente); integrantes da Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional da unidade
(Ana Paula Gemellie Walkyria Quedi Taborda Borsato) e a docente Cristiane Esteves Dalla Costa
a fim de identificar e organizar o papel da CPA num processo de avaliação de curso superior,
neste momento, mais especificamente do superior de Tecnologia em Produção Multimídia.
O  professor  Jonas  fez  um  breve  relato  quanto  às  avaliações  institucionais  anteriores,
especialmente a de 2021, pois em virtude do trabalho remoto no período da pandemia, teve pouca
participação para avaliação docente. Ainda, a atual comissão também foi constituída durante a
pandemia e sem muito conhecimento das ações e dos fluxos. A fim de qualificar os processos, a
CPA está reestruturando sua organização com a criação de fluxos e cronograma, o que inclui a
avaliação do Ministério da Educação com relação aos cursos superiores.
Ana Gemelli disse que, conforme seu entendimento a partir de uma leitura do relatório da CPA
Central,  a CPA deve estar presente em todo o processo da avaliação. Durante a reunião, ela
compartilhou com o e-mail  da  CPA a tabela  de  evidências  com as  atividades  que estão  em
andamento pela Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e pela coordenação do curso
Tecnólogo em Produção Multimídia. Ainda ressaltou que seria interessante, na avaliação, falar do
processo de preparação para avaliação do curso e da avaliação institucional 2023.
Jonas apresentou o calendário da CPA 2022, o que já fá foi feito e o que está previsto. Também
falou que a coordenadora do curso Márcia Fernanda de Méllo Mendes passou para a CPA a
apresentação que a CPA do Campus Restinga utilizou na avaliação do MEC.
A professora Cristiane Dalla Costa destacou a importância da avaliação externa do curso (pela
comunidade) para a avaliação do MEC. Jonas propôs que os alunos com estágio consigam uma
carta de avaliação por parte das chefias. Cristiane sugeriu a criação de um formulário de avaliação
do Campus e do curso para ser  aplicada com a comunidade externa e que o resultado seja
discutido com o colegiado e o núcleo docente estruturante. É fundamental sempre ter ata e outros
registros dos procedimentos, que devem ser apresentados aos avaliadores. Ainda, a CPA deve
mostrar  como é feita  a avaliação (processos de sensibilização,  divulgação e  apropriação dos
resultados).
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