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ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2019
Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de 2019, às 09 horas, os membros da
Comissão Própria de Avaliação (CPA) 2019-2020 encontraram-se no Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAP), precisamente no campus Macapá
para a realização da primeira reunião do ano corrente. Na ocasião, compareceram os
seguintes participantes: Anderson Marcelino de Arandas, Enilson Evangelista Souza de
Almeida, Francisco Damazio de Azevedo Segundo, Gláucia Maximin Mendes, Luan
Paulo Gomes Azevedo Costa, Luiz Augusto Nascimento de Oliveira, Ronaldo Franck
Figueiredo Leite, Sérgio Augusto Brazão, Simião Mendes Carneiro, Steffane Pereira de
Magalhães e Whitney Santos Cabral. No primeiro momento do referido encontro foi
apresentada pela Comissão Central da CPA, a Minuta do Plano de Ação da CPA para o
ano de 2019. O mesmo documento disponibilizado para edição online, visto e discutido
por todos os membros presentes. O mesmo contém, além de outros tópicos relevantes,
um cronograma de ação com datas previstas para reuniões e execução das funções da
Comissão durante o mesmo ano. Após apresentada a Minuta mencionada, a Comissão
Central encaminhou a discussão para o segundo ponto do dia: a carga horária dedicada à
CPA pelos docentes que integram as Subcomissões. Os presentes concordaram,
unanimemente, pelo aumento da referida carga horária para 4 (quatro) horas semanais
aos docentes titulares e 2 (duas) horas semanais aos suplentes. Na sequência, o tópico
discutido foi a Pesquisa de Autoavaliação Institucional realizada no final de 2018. Os
dados foram compartilhados pela Comissão Central com os membros presentes, por
meio de planilhas, que disponibilizaram respostas escritas e gráficos divididos de acordo
com cada campus. Após o momento de apresentação dos resultados, a Comissão Central
direcionou a discussão à elaboração dos relatórios de cada campus. Foi estabelecido um
padrão para os relatórios, de acordo com o qual os dados enviados anteriormente
deveriam ser organizados. No mesmo momento, a Comissão Central explanou correções
a serem feitas em cada relatório e sanou dúvidas sobre os mesmos. Ao meio-dia, foi
feito um intervalo para o almoço e a Comissão Central disponibilizou o turno vespertino
(das 14 às 17 horas) para a edição dos relatórios das Subcomissões. Nenhum dos
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participantes desejando acrescentar mais algum ponto à discussão, a reunião foi
encerrada.

Ronaldo Franck Figueiredo Leite
Presidente da CPA 2019-2020

