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COORDENACAO DE CURSO - MECANICA

OFÍCIO 25/2019 - MTM-ITQ/DAE-ITQ/DRG/ITQ/RET/IFSP

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DO INSTITUTO

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, CAMPUS ITAQUAQUECETUBA, NO

ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

Ao nono dia do mês de setembro do ano civil de dois mil e dezenove, segunda-feira, às quinze horas, na sala vinte

e um do prédio verde do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus

Itaquaquecetuba, circunscrito na Rua Primeiro de Maio, número quinhentos, no Bairro Estação, no município de

Itaquaquecetuba, realizou-se a primeira reunião da Comissão Própria De Avaliação  do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), Campus Itaquaquecetuba. Estavam presentes os docentes

Petrônio Cabral Ferreira e Tais Matheus da Silva, o representante do setor administrativo Luiz Roberto Botelho

Tedesco os representantes discentes Eduardo Freitas de Santana, Geisa Silva de Sena e Lucas Gabriel de Lima

de Sá o coordenador da Licenciatura em Matemática professor Ivan Luis dos Santos, o Gerente Educacional da

unidade professor Thiago Silva Augusto da Fonseca e a presidente da Comissão Própria de Avaliação Central do

IFSP a pedagoga Carmen Monteiro Fernandes. I - ABERTURA DA REUNIÃO: A Sra. Carmen iniciou a reunião

fazendo uma breve explanação sobre a importância da avaliação institucional para o IFSP, as principais exigências

do Ministério da Educação referente ao tema e quais as responsabilidades da Comissão Própria de Avaliação

local. II - ORDEM DO DIA: 1. Preenchimento do Questionário. A Sra. Carmen explicou como foi o processo de

elaboração do questionário que será aplicado entre os dias 10 e 25 de setembro de 2019. Tratou de explicar que

os servidores receberiam um link pelo email institucional e os discentes receberiam em mãos um código e o link

para acessar a página com a pesquisa. A parte mais difícil seria com os discentes, visto que os códigos seriam

entregues por email para a CPA local e deveriam ser impressos, recortados e entregues para os alunos. Também

foi solicitado para a escola disponibilizar computadores com acesso a internet para os alunos preencherem a

pesquisa em horário de aula, além de fazer uma conscientização sobre a importância da Avaliação Institucional

para toda a comunidade. 2. Elaboração do Relatório. Fomos orientados que receberíamos as repostas do

questionário e deveríamos elaborar um relatório para o campus Itaquaquecetuba. Este relatório deverá apresentar

as respostas tratadas em gráficos e tabelas precisamente como foram respondidas por cada seguimento,

intercalando alguns comentários. Fomos orientados a participar da reunião que acontece em novembro para tirar

dúvidas sobre a emissão desse relatório. Por fim eu, Petrônio Cabral Ferreira, agradeci a presença de todos e nada

mais havendo para tratar encerrei os trabalhos e lavrei a presente ata.
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