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No décimo terceiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte um, foi iniciada, às quinze horas e quarenta
minutos, a reunião ordinária virtual da Comissão Própria de
avaliação, através da ferramenta google meet. Estando presentes os membros Edriane Teixeira, Marcos André
Júnior, Karine Coelho e Delane Barros. Para tratar da pauta sobre a última etapa do processo de autoavaliação
dos cursos de graduação na modalidade presencial, edital de convocação da eleição CPA 2022-2024, reunião com
o departamento de comunicação entre outros. A presidente informou o processo avaliativo iniciado em maio com
os cursos presenciais de graduação será finalizado até outubro. E que a pós-graduação poderá participar em
outubro de uma avaliação institucional pela CPA, estando aguardando apenas a confirmação do coordenador da
PG sobre o período de realização. Professor Marcos informou que os questionários contendo os indicadores estão
sendo finalizados e compartilhou os mesmos com os membros da comissão para conhecimento e sugestões,
ficando decidido que serão apresentados as coordenações e ao DEGRAD, numa reunião virtual prevista
inicialmente para ocorrer no dia 08/11. Em seguida foi apresentado a proposta do edital da eleição para correção e
fechamento do calendário eleitoral seguindo o que preconiza o Regimento Interno da CPA. O mesmo foi
aprovado e será apresentado ao departamento de comunicação, ainda sobre o período eleitoral ficou definido um
memorando será encaminhado ao DTI para liberação da votação no site ifal.edu.br. A presidente informou ainda
que na reunião com o Departamento de comunicação serão discutidos os pontos: divulgação da CPA nas redes
sociais, vídeo e boletim informativo sobre a CPA, período de convocação das eleições, divulgação do selo CPA.
Professora Edriane então apresentou uma proposta de Selo da CPA que seria encaminhado a todos os cursos que
realizaram a autoavaliação como forma de difundir o processo e o engajamento das coordenações participantes.
Algumas sugestões foram apresentada ficando de a professora de solicitar os ajustes. Fechado todos os pontos de
trabalho e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as dezessete horas e vinte minutos pela presidente.
Ata foi lavrada por mim Edriane Teixeira e será assinada por todos os membros presentes na reunião.
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