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

FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DA BAHIA, ALAGOINHAS - BA 

Aos sete dias do mês de dezembro de 2020, segunda-feira, às onze horas, por vídeo 

conferência através da plataforma Google Meet, estiveram reunidos os membros da 

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

Estavam presentes: o Presidente da Comissão, Professor Paulo Roberto Moraes Luz, o 

diretor acadêmico, Pedro Alves Bispo, a professora Elbênia Marla Ramos Silva, 

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

Reis Santos, representante discente do curso de Pedagogia. Na ocasião o professor Paulo 

Luz chamou atenção sobre o momento de pandemia que ainda estamos vivendo e informou 

que mesmo com um número reduzido de alunos matriculados, foi importante a elaboração do 

questionário. O professor Pedro Alves Bispo pediu a palavra e reforçou o que foi passado 

pelo professor Paulo Luz e colocou como ponto positivo a realização do questionário 

fracionado, já que infelizmente o segundo semestre de dois mil e vinte alguns alunos 

trancaram a matrícula. Ele informou também que em grande maioria a justificativa dos alunos 

era por uma questão de não possuírem ferramentas tecnológicas para acesso as aulas, por 

causa da localidade da sua casa ou então por não sentirem segurança em si próprio em 

aprender com o formato remoto. O professor Paulo Luz pediu a palavra e informou que todas 

as informações trazidas deveriam ser levadas em consideração, já que a reunião iria decidir 

também como será o próximo inquérito. Em continuidade o professor Paulo informou que 

devido as demandas pessoais e também pedagógicas, ele informou que seria necessário 

fazer uma substituição da presidência, pois infelizmente ele informou que não conseguiu 

realizar o relatório que é a primeira parcial. O professor Pedro Alves Bispo informou que o 

professor Paulo Luz já tinha conversado com ele e o mesmo pensou numa solução, 

colocando a professora Elbênia Ramos na presidência e o professor Paulo Luz permanece 

na comissão, porém como representante docente.  A professora Elbênia Ramos pediu a 

palavra e agradeceu e aceitou o convite. Relatou que como já está na comissão e 

acompanhou o professor Paulo Luz, não teria objeção em auxiliar. Os demais presentes 
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concordaram com a sugestão do professor Pedro Bispo. Em continuidade o professor Paulo 

Luz informou que o professor Pedro criará uma portaria informando a troca da presidência da 

comissão e solicitou que a professora Elbênia Ramos realize o relatório da primeira parcial. A 

discente Monique Santos informou que poderá auxiliar a professora Elbênia na elaboração do 

relatório. A professora Elbênia Ramos pediu a palavra e solicitou que fosse disponibilizado 

uns vinte dias para que ela e Monique finalizem o relatório para depois repassar a toda a 

equipe da comissão. 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, 07 de dezembro de 2020.  
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