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

FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DA BAHIA, ALAGOINHAS - BA 

Aos dezesseis dias do mês de abril de 2020, quinta-feira, às dezesseis horas e trinta minutos, 

por vídeo conferência através da plataforma Zoom, estiveram reunidos os membros da 

Comissão Própria de Avaliação, para discussão do próximo questionário a ser elaborado. 

apresentação dos resultados do questionário aplicado no mês de junho. Estavam presentes: 

o Presidente da Comissão, Professor Paulo Roberto Moraes Luz, e o diretor acadêmico, 

Pedro Bispo, 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. Devido às 

intercorrências da pandemia de Covid-19 a reunião não aconteceu no mês de março em 

formato presencial e deu-se no mês de abril em formato remoto. Dando continuidade a 

reunião o professor Paulo Luz passou a explanar sobre o momento que estava por vir, já que 

a pandemia nos tomou de surpresa e era necessário passar a organizar a CPA. O professor 

Pedro Bispo informou que poderíamos ou não retornar devido às orientações municipais e do 

governo estadual, mas que esta avaliação será ainda mais importante, pois a faculdade 

precisava manter o mesmo padrão de qualidade que o ensino presencial. Ele também 

complementou que estava recebendo ligações de alunos  e pais de alunos preocupados com 

a pandemia e alguns já estavam na iminência de realizar o trancamento da matrícula devido 

as incertezas. Então, para ele o questionário da CPA poderá perder algumas respostas 

devido ao trancamento de matrículas e sugeriu que o professor Paulo Luz realizasse um 

relatório fracionado, como já foi indicado no Roteiro para Relatório de Autoavaliação 

Institucional. O professor Pedro explicou que esta nota técnica foi publicada no ano de 2014 e 

que poderia nos ajudar neste momento pandêmico.  O professor Paulo Luz abriu a nota 

técnica e explicou para os presentes na reunião. O professor Pedro sugeriu que 

realizássemos um relatório parcial referente ao ano Base 2019 e nos anos subsequentes 

realizaríamos a segunda parcial e no próximo ano o relatório final da CPA. A colocação foi 

considerada válida por todos os integrantes da reunião e o professor Pedro Bispo aproveitou 
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a oportunidade para explicar melhor o fracionamento da avaliação. O mesmo informou que 

diante do cenário pandêmico a avaliação parcial poderá se utilizar de alguns eixos temáticos 

para avaliar e grupos específicos. A professora Elbênia Ramos então sugeriu que já ficassem 

definidos os Eixos e quem iria responder as questões para na próxima reunião já houvesse a 

apresentação da proposta. Após a apresentação e explicação dos Eixos, ficou definido em 

reunião que os seguintes Eixos estariam na primeira etapa de avaliação: Eixo 3 – Políticas 

Acadêmicas que traz como abordagens as Dimensões 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa 

e a Extensão; Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade e a Dimensão 9: Política de 

Atendimento aos discentes, com o objetivo de investigar como a instituição atuou no sentido 

permanentemente de buscar soluções às fragilidades que foram abordados em relatórios de 

anos anteriores, assim como, na busca de superar os desafios do ano de 2020 com a 

necessidade das aulas remotas e distanciamento social. O professor Paulo sugeriu que 

mesmo com o fracionamento, não seria o melhor momento para aplicar o questionário devido 

ao momento de tensão e incertezas, porém poderíamos aguardar até o segundo semestre 

para a aplicação do questionário. A representante discente, Monique dos Reis, achou 

interessante e se posicionou informando que no segundo semestre a situação poderá ser 

com a presença de mais alunos e que agora estão todos preocupados e estressados com o 

momento. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião pelo professor Paulo Luz e eu 

Artur Mota secretariei a reunião e lavrei a presente ata que vai assinada por mim e os demais 

participantes da reunião. Alagoinhas, 16 de abril de 2020. 
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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 

 


