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

FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DA BAHIA, ALAGOINHAS - BA 

Aos dezoito dias do mês de setembro de 2019, quinta-feira, às dezesseis horas e trinta 

minutos, na sala 101 no 1º andar do pavilhão de salas de aula da Faculdade de Tecnologia e 

Ciências da Bahia, estavam reunidos os membros da Comissão Própria de Avaliação, para 

apresentação dos resultados do questionário aplicado no mês de junho. 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, a representante da 

sociedade civil, Mariângela da Silva, o diretor acadêmico, Pedro Bispo e a representante da 

equipe do Marketing, Kátia Lima de Jesus.  A seguir o professor Paulo Luz passou a explanar 

sobre as respostas apresentadas nos resultados e trouxe comparação do relatório do ano de 

2018 e as evoluções alcançadas após a aplicação de um questionário mais objetivo. E 

apresentou também detalhes que precisam de atenção para que sejam obtidas melhores 

avaliações diante de uma melhora nos serviços prestados. O mesmo reforçou a atenção no 

momento de aplicação do questionário, pois alguns alunos relataram que não receberam a 

notificação no sistema acadêmico, Jaguar, e só puderam responder ao questionário após 

comentarem com docentes na sala de aula. O professor Pedro Bispo pediu a palavra e 

reiterou a necessidade de que é fundamental ter um quantitativo satisfatório de participantes 

em todas as categorias de aplicação do questionário e sobre a disponibilização dos 

questionários no mesmo período para todos que são avaliados.  Salientou também que os 

integrantes da reunião buscassem se aprofundar nos resultados obtidos e que fizessem uma 

leitura atenciosa dos resultados. Na ocasião, o professor Pedro Bispo solicitou que a 

professora Elbênia Ramos enviasse a todos os coordenadores os resultados por e-mail e 

assim que ela e o professor Paulo Luz finalizassem a elaboração do relatório referente aos 

resultados. O professor Paulo Luz, pediu a palavra e informou que mesmo com poucos casos 

de queixa do não recebimento do questionário de forma imediata, ele parabenizou a equipe 

da CPA por elaborar um questionário mais objetivo e com as explicações sobre as dimensões 
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avaliadas de acordo com base nos princípios do SINAES. No ponto referente a divulgação 

dos dados, a professora Elbênia Ramos pediu a palavra e solicitou que a equipe de 

marketing apresentasse as possibilidades de ações de divulgação dos resultados. A 

representante do marketing, Kátia Lima, sugeriu que fossem realizadas interações, com os 

seguidores nas redes sociais, com o foco na CPA em pelo menos duas vezes na semana e 

que na semana de divulgação fosse elaborada uma lâmina para os coordenadores dos 

cursos transmitirem aos docentes e discentes e que fossem enviados nos grupos do setor 

administrativos a informação de que o resultado já estaria disponível. O professor Paulo Luz 

pediu a palavra e sugeriu também que todos que acessem o sistema Jaguar recebessem a 

informação da mesma lâmina, ou seja, assim que a pessoa acessar o sistema aparecerá uma 

janela com a lâmina em destaque. As sugestões foram acatadas e a professora Elbênia 

Ramos sugeriu que a equipe de marketing elaborasse algumas interações nas redes sociais 

para a necessária avaliação inicial, aprovação e divulgação. E ficou decidida a data de 

divulgação dos resultados da CPA 2019 no dia vinte e nove de outubro. 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, 18 de setembro de 2019. 

 

_________________________________ 

Artur de Matos Mota 

Secretário Acadêmico 

_____________________________ 

Pedro Alves Bispo 

Diretor Acadêmico 

 

_______________________________ 

Paulo Roberto Moraes Luz 

Presidente da Comissão CPA 
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_______________________________ 

Elbênia Marla Ramos Silva 

Representante docente 
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Monique dos Reis Santos 

Representante discente 

 

 

__________________________ 

Mariângela da Silva 

Representante da sociedade civil 

 

 

Kátia Lima de Jesus 

Representante do marketing 

 


