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

FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DA BAHIA, ALAGOINHAS – BA 

Aos dez dias do mês de junho de 2021, quinta-feira, às catorze horas e trinta e cinco minutos,  

na sala da direção acadêmica da Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia, estiveram 

reunidos os membros da Comissão Própria de Avaliação e o Diretor Acadêmico, para nossa 

primeira reunião presencial, após os momentos críticos da pandemia. Estava presente a 

presidente da comissão, professora Elbênia Marla Ramos Silva, o diretor Acadêmico, 

Professor Pedro Alves Bispo e Artur Mota, secretário acadêmico. O professor Paulo Roberto 

Moraes Luz, Monique dos Reis Santos, representante discente do curso de Pedagogia e a 

representante da sociedade civil, Mariangela da Silva compareceram em formato remoto 

através da plataforma Google Meet. Dando continuidade a reunião, a professora Elbênia 

Ramos fez a leitura da ATA da última reunião e iniciou sua apresentação em Power point dos 

Eixos a serem avaliados no relatório da segunda parcial, o Eixo 1: Planejamento e Avaliação 

Institucional com a Dimensão 8: Planejamento e Avaliação; Eixo 2: Desenvolvimento 

Institucional composta pela dimensão 1: Missão e Plano de desenvolvimento Institucional, 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição, Eixo 4: Políticas de Gestão composta 

pela Dimensão 5: políticas de Pessoal, Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição e 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira e o Eixo 5: Infraestrutura Física composta pela 

Dimensão 7: Infraestrutura Física. A professora também reforçou a proposta do relatório 

fracionado com a intensão de investigar Eixos específicos aos grupos discentes, estes que 

também sofreram no impacto do ensino e aprendizagem no período pandêmico, porém os 

alunos os alunos que ingressaram na FATEC a partir de 2020.2 não entraram na lista para 

responder ao inquérito porque desconhecem de alguns eixos avaliados, principalmente nas 

abordagens quanto a estrutura física da instituição. O professor Pedro Bispo pediu a palavra 

e reforçou o quanto será importante focar nestes Eixos no momento de isolamento social, 

porque poderemos ter um parâmetro dos serviços prestados pela Faculdade de Tecnologia e 

Ciências da Bahia durante o ano de 2021 aos alunos que já são da casa e tiveram a 

oportunidade de estudar na instituição antes, durante e breve após a pandemia. Dando 
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continuidade a professora Elbênia Ramos informou que o inquérito, mesmo com quatro Eixos 

para serem avaliados, trouxe perguntas objetivas e claras para que o docente pudesse 

responder sem maiores problemas. Numa média máxima de quatro a cinco perguntas por 

dimensão. O professor Paulo Luz pediu a palavra e solicitou que a professora já fizesse 

diretamente as alterações das possíveis sugestões e que o questionário fosse encaminhado 

a todos no fim da reunião.  Em continuidade, a professora Elbênia Ramos apresentou as 

questões, algumas dimensões como a 3, 6 e 10 sofreram alterações e as questões foram 

reduzidas para o máximo três. No ponto referente ao período de liberação do questionário o 

professor Pedro Bispo solicitou que retornássemos a entrega do material somente pelo 

Sistema Jaguar, para que desta forma pudéssemos centralizar o acesso, assim poderemos 

ter um maior controle. Em continuidade o professor Pedro Bispo questionou sobre o período 

de divulgação, então a professora Elbênia informou que teria que conversar com a equipe do 

Núcleo do Sistema Jaguar e que em mais uns dias tudo estaria pronto. O secretário 

acadêmico, Artur Mota, pediu a palavra e sugeriu que o questionário fosse aplicado no 

segundo semestre, já que estávamos em finalização e próximo da semana de provas. Todos 

concordaram e a professora Elbênia Ramos sugeriu que o inquérito fosse realizado na última 

semana de setembro e informou que a próxima reunião do segundo semestre já traria os 

resultados. 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, 10 de junho de 2021.  
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