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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) DA 

FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DA BAHIA, ALAGOINHAS - BA 

Aos vinte e nove dias do mês de março de 2019, às quinze horas, na sala da direção 

acadêmica da Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia, estiveram reunidos os membros 

da Comissão Própria de Avaliação e o Diretor Acadêmico, para discutir sobre os resultados 

da CPA referente ao ano base 2018, da Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia, sob a 

coordenação do Presidente da Comissão, professor Paulo Roberto Moraes Luz. Estavam 

presentes também: o diretor Acadêmico, professor Pedro Alves Bispo, professora Elbênia 

Marla Ramos Silva, representante docente, Artur Matos da Mota, Representante 

Administrativo e Monique dos Reis Santos, representante discente do curso de Pedagogia. 

Dando continuidade, o professor Paulo Luz que leu a pauta da reunião e informou aos 

presentes que aquela reunião era para releitura dos dados da CPA 2018 e para pensar 

próxima avaliação de 2019 e suas formas de avaliação. Ao prosseguir a reunião, foi realizada 

a leitura dos Eixos institucionais que são necessários para elaboração do relatório da CPA e 

o professor Paulo Luz explicou sobre a composição de cada Eixo e as possibilidades na 

construção dos futuros relatórios. No momento o secretário acadêmico, Artur Mota, pediu a 

palavra para explicar como já tinham sido realizadas algumas avaliações e pediu atenção aos 

antigos relatórios para identificar como podem ser realizadas melhoras na atuação da CPA e 

na sua aplicação. O Professor Pedro Bispo, pediu a palavra e concordou com a fala do 

secretário acadêmico, abordou também sobre o próximo questionário para o mesmo não ficar 

extenso e cansativo, falou também em decidir as escolhas dos critérios das perguntas a 

serem realizadas no ano corrente e no momento solicitou que o questionário fosse aplicado 

em junho e solicitou que os demais se pronunciassem. O professor Paulo Luz pediu a fala e 

concordou sobre a aplicação do questionário ser no mês de junho, pois teriam tempo para 

elaborar um questionário com as solicitações anteriores da direção acadêmica. A Professora 

Elbênia Ramos, concordou com a fala dos professores e sugeriu que na reunião já fosse 

deixado o esboço do questionário a ser aplicado. Dando continuidade a reunião, o professor 

Paulo Luz apresentou a possibilidade de elaborar o questionário baseado no modelo 2018, 
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porém com a inserção de questões mais objetivas e com o enunciado mais claro. Sugeriu as 

datas de aplicação do questionário e todos concordaram que o questionário deveria ser 

aplicado no dia cinco de junho, após a aprovação do questionário pelos membros da CPA na 

próxima reunião. Após as deliberações para execução do relatório de 2019, o professor Paulo 

Roberto Moraes da Luz, presidente da comissão, agradeceu a presença de todos e deu por 

encerrada a reunião. Sem mais, a reunião terminou às 17h35min. E para constar, eu, Artur 

Mota, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim, e pelos demais presentes. Alagoinhas, 

29 de março de 2019. 
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