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No décimo segundo dia do mês de abril de dois mil e vinte um, foi iniciada, às quinze horas, a reunião extraordinária da
Comissão Própria de Autoavaliação, através da ferramenta google meet. Estando presentes os membros Edriane
Teixeira, Delane Barros, Karinne Coelho e Marcos André Júnior. Para tratar da pauta sobre o processo de autoavaliação
institucional dos cursos de graduação EaD. A presidente iniciou a reunião informando que as atas cadastradas no
SIPAC não estão abertas para assinatura de discentes, apenas para os servidores da instituição. Em seguida informou o
que foi discutido e trabalhado na reunião com a equipe da DIREAD ocorrida no último dia sete do mês. E apresentou o
fluxo do processo com as ações a serem desenvolvidas e o cronograma a ser trabalhado junto à DIREAD. Ficando
definido que o processo aconteceria entre os dias vinte e três de abril a três de maio do corrente ano. E que no período
de doze a vinte e dois de abril, a comissão trabalharia a construção do instrumento de avaliação nas categorias:
docente, tutores, discente, coordenadores de polo e TAES, finalizando em reuniões extraordinárias. Professor Marcos
sugeriu que o instrumento de avaliação (questionário) fosse construído encaixando os itens dentro de cada dimensão
analisada para facilitar a tabulação e análise dos dados da pesquisa. Assim, definiu-se que o instrumento docente ficaria
com a professora Karine e o de tutores com o professor Marcos e o instrumento discente com a professora Edriane.
Deixando o de coordenadores e TAES para ser fechado na reunião virtual extraordinária do próximo dia dezenove. Na
reunião foi discutido ainda sobre a melhor forma de realizar a autoavaliação institucional geral, as dificuldades
encontradas, as contribuições, na visão de cada um, para elaboração do instrumento de autoavaliação. Fechado as
discussões sobre os processos de autoavaliação e o instrumento trabalhado e nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada as dezesseis horas e trinta minutos pela presidente. Ata foi lavrada por mim Edriane Teixeira e será assinada
por todos os membros presentes na reunião.
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