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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 oito dias do mês de maio de 2019, às catorze horas e trinta minutos, na sala 101 

no 1º andar do pavilhão de salas de aula da Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia, 

estiveram reunidos os membros da Comissão Própria de Avaliação, para apresentar o 

questionário a ser aplicado no atual base 2019. Estavam presentes: o Presidente da 

Comissão, Professor Paulo Roberto Moraes Luz, a professora Elbênia Marla Ramos Silva, 

representante docente, Artur Matos da Mota, Representante Administrativo, Monique dos 

Reis Santos, representante discente do curso de Pedagogia e a representante da sociedade 

civil, Mariângela da Silva, que explicou a sua ausência na reunião passada por questões de 

trabalho. Dando continuidade a reunião, o professor Paulo Luz que leu a ATA da reunião 

anterior e informou aos presentes que aquela reunião era para discutirem o questionário que 

será avaliado e solicitou que as mudanças fossem realizadas naquele momento, já que 

estava presente o técnico responsável por elaborar e disponibilizar o questionário online a 

comunidade acadêmica, o professor e coordenador do Núcleo de Tecnologias da Fatec, 

Marcos Vinicius. A professora Elbênia Ramos pediu a fala e sugeriu que fossem 

apresentados os questionários na seguinte ordem: discentes, docentes e colaboradores. Em 

seguida, o professor Paulo deu início à apresentação dos questionários e sugeriu que na 

medida que finalizasse, todos poderiam fazer as suas colocações quanto ao que estava 

sendo apresentado. O secretário acadêmico, Artur Mota fez a sua colocação de que o 

questionário estava bem elaborado e parecia menos exaustivo. A discente Monique dos Reis 

pediu a fala e informou que o questionário estava mais objetivo, porque no ano anterior ela 

ouviu muitas queixas dos alunos ao reclamar do tempo que passaram para responder as 

questões e sugeriu que as perguntas fossem reduzidas, pois em alguns casos a questão 

poderia contemplar duas propostas de pergunta em apenas uma. A representante da 

sociedade civil, Mariangela da Silva, informou que não poderíamos desconsiderar o 

depoimento de Monique e que os resultados passados podem ter sido entregues até com 

muita rapidez, só para constar que os participantes entregaram as respostas. O professor 
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Paulo pediu a palavra e colocou que a últimas observações foram muito pertinente e caso os 

outros questionários estivesse com a mesma situação, foi sugerida a troca em todos os 

questionários, assim o instrumento seria mais claro e objetivo dentro dos seus objetivos. 

Dando continuidade a professora Elbênia Ramos pediu a fala e sugeriu que o professor 

Marcos Vinicius já desse início as alterações para que o questionário já fosse validado pelos 

participantes e, após uma revisão, já fosse liberado para aplicação. Após a atualização dos 

questionários, o professor Paulo Luz falou sobre a importância da preparação para a 

avaliação institucional e da forma de como todos os componentes podem ajudar dando 

destaque ao processo avaliativo e foi destacada também a necessidade da avaliação ser 

mais divulgada no site, nas redes sociais e em ações em salas de aula e nos murais. Então, 

a professora Elbênia Ramos sugeriu que na reunião após a avaliação dos questionários que 

a equipe de Marketing da instituição pudesse participar para compreenderem a importância 

da CPA e das suas diversas formas divulgações. Em concordância o professor Paulo 

perguntou se alguém mais gostaria de trazer sugestão e informou que após os ajustes o 

questionário já estaria disponível a partir do dia 05 de junho com a duração de um mês, caso 

necessário a depender do quantitativo de respostas, ficaria por mais quinze dias. Nada mais 

havendo a tratar o professor Paulo Luz foi encerrou a reunião e eu Artur Mota secretariei a 

reunião e lavrei a presente ata que vai assinada por mim e os demais participantes da 

reunião. Alagoinhas, 28 de maio de 2019. 
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Artur de Matos Mota 
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Representante discente 
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Representante da sociedade civil 

 


