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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 fevereiro de 2021, quinta-feira, às onze horas, por vídeo 

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

Comissão Própria de Avaliação. Estavam presentes: a Presidente da Comissão, professora 

Elbênia Marla Ramos Silva, o representante docente, professor Paulo Roberto Moraes Luz, e 

o diretor acadêmico, Pedro Bispo, e Artur Matos da Mota, representante Administrativo. A 

professora Elbênia Ramos iniciou a reunião explicando as questões que ocasionaram no 

atraso da entrega do relatório parcial. O número de alunos que realizaram a rematrícula foi 

baixo e as hipóteses de que o segundo semestre de dois mil e vinte poderia ter melhorado 

devido a pandemia foi o inverso. O segundo semestre do ano anterior teve um quantitativo de  

rematriculados, porém o questionário foi aplicado para o cumprimento das deliberações da 

última reunião. Devido a situação, a professora Elbênia explicou que o professor Marcus 

Vinicius, coordenador do Núcleo de Tecnologia, sugeriu que o questionário fosse 

disponibilizado não apenas pelo Sistema Jaguar, como também, por um link de acesso pelo 

qual os alunos, independentes do acesso ao sistema acadêmico, pudessem responder pelas 

experiências vividas do ano anterior. O professor Pedro Bispo pediu a palavra e informou que 

a sugestão poderia ser aceita porque os alunos estavam acessando não só o Sistema Jaguar 

como também pela plataforma de ensino e aprendizagem – Fatec na Palma da mão, para 

realização de provas e acesso aos conteúdos disponibilizados. Então o questionário seria 

disponibilizado em três plataformas diferentes, porém com o mesmo conteúdo. Através do 

Sistema Jaguar, pelo sistema de avaliação e aprendizagem (AVA), Fatec na palma da mão e 

também pelo whatsapp, aplicativo de eficiência comunicacional no período pandêmico.  A 

professora Elbênia passou a apresentar os resultados e informou que apesar de todas as 

intercorrências e momento pandêmico, os dados trouxeram de forma clara e satisfatória os 

objetivos institucionais e afirmou que todo esforço e dedicação do âmbito acadêmico e 

pedagógico foi responsável pelos resultados positivos alcançados.   



 

Rua 15 de Novembro, 925 A, Bairro Santa Isabel  
Alagoinhas/BA, CEP: 48050010 

 

Em continuidade o professor Paulo passou a complementar a apresentação sobre as 

respostas apresentadas nos resultados e trouxe comparação do relatório do ano de 2019 

relacionado ao Eixo avaliado e que mesmo realizando o questionário só com os alunos, 

sendo a primeira parcial, foi muito positivo o fracionamento. No ponto referente à 

divulgação dos dados, a professora Elbênia Ramos solicitou que fossem já fossem 

iniciadas as ações de divulgação aprovadas e também sugeriu que os resultados sejam 

inseridos pop-ups (avisos que aparecem na tela do computador) no momento em que os 

alunos fazem o acesso não só ao sistema acadêmico, como  também ao AVA. O professor 

Pedro Bispo sugeriu que os resultados fossem compactados em um link para whatsapp, da 

mesma forma em que os discentes receberam o link para responder o questionário e 

também colocou uma observação de que o questionário seria inserido no sistema do MEC 

no mês de março, por isso que a reunião já foi realizada no mês de fevereiro, para que os 

membros tivessem acesso. A professora Elbênia informou que todos os outros Eixos a 

serem avaliados já estavam sendo organizados para aplicação só com os discentes e que 

seria a segunda parcial. Sendo que, ao relatório integral será mais completo  com os Eixos 

e com docentes e setor administrativo. Sem mais para colocar, a professora Elbênia Ramos 

deu por encerrada 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 

fevereiro de 2021. 
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