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

FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DA BAHIA, ALAGOINHAS – BA 

Aos onze dias do mês de novembro de 2021, quinta-feira, às dezesseis 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. Estavam presentes a 

coordenadora da comissão, professora Elbênia Marla Ramos Silva, o professor Paulo 

Roberto Moraes Luz, representante docente e Artur Mota, secretário acadêmico. Na ocasião, 

a professora Elbênia Ramos fez a leitura da ATA da última reunião e iniciou a sua 

apresentação em Power point dos resultados obtidos com a aplicação do inquérito referente 

ao relatório, que é a segunda parcial. A professora reforçou quais Eixos foram avaliados: 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 

comentou sobre a alegria de ter obtido uma ótima participação dos alunos, num total de 

quinhentas e oitenta e três respostas. O professor Paulo Luz pediu a palavra e parabenizou a 

equipe da Comissão Própria de Avaliação e solicitou que eles permaneçam com a 

responsabilidade de sempre produzir um trabalho com atenção e respeito a veracidade das 

respostas, porque todo resultado é necessário para possíveis mudanças. Dando continuidade 

a professora Elbênia Ramos repassou todas as questões abordadas e solicitou um tempo 

maior para entrega do relatório, devido às demandas acadêmicas. O professor Paulo Luz 

informou que não teria problema, pois como todos os relatórios estão no prazo, a professora 

teria até meados de dezembro para uma primeira devolutiva e depois ela poderia fazer 

qualquer necessidade sugerida pelos membros. O secretário acadêmico, Artur Mota reforçou 

que a professora Elbênia Ramos enviasse a todos por e-mail e informasse também pelo 

whatsapp porque sua caixa de mensagem costuma ficar cheia.  Em continuidade, a 
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professora Elbênia Ramos pediu a palavra e sugeriu que o próximo relatório fosse realizado 

com os integrantes que faltaram, os docentes e setor administrativo e assim poderiam utilizar 

as mesmas questões para que o parâmetro das avaliações tenha o mesmo seguimento, 

porém será o relatório integral.  O professor Paulo Luz pediu a palavra e concordou com a 

colocação da professora Elbênia Ramos e informou que estava a disposição para organizar a 

aplicação do próximo inquérito, enquanto a mesma finalizava o relatório anterior.   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, 11 de novembro de 2021.    
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