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No décimo sétimo dia do mês de maio de dois mil e vinte um, foi iniciada, às quinze
horas e trinta minutos, a reunião extraordinária virtual da Comissão Própria de
avaliação, através da ferramenta google meet. Estando presentes os membros
Edriane Teixeira, Marcos André Júnior e Delane Barros. Para tratar da pauta sobre o
início do processo de autoavaliação dos cursos de graduação na modalidade
presencial. A presidente informou que foi discutido nas reuniões com os respectivos
coordenadores, convidados através de memorandos eletrônicos e e-mail institucional.
Sendo definido que o período de avaliação ocorrerá entre os dias 20 de maio e 02 de
junho corrente, e que participarão dessa primeira etapa os cursos de licenciatura de
letras Arapiraca e Física Maceió, Tecnólogo de Alimentos e Design de Interiores de
Maceió e os bacharelados em Sistema de informação de Arapiraca, Engenharia civil
e elétrica de Palmeira dos Índios. Informou ainda que será usado o formulário da
plataforma do google forms, considerando as dimensões postas no Instrumento de
Avaliação Externa dos Cursos de Graduação Reconhecimento e Renovação Inep,
2017, dentro das especificidades do tipo de curso e dos sujeitos da pesquisa
(discente e docentes). Professor Marcos opinou que deveria continuar a usar os
mesmos quesitos do instrumento aplicados aos cursos avaliados em 2019. Mas
professora Edriane informou que diante do atual cenário e do retorno da avaliação do
ensino EaD, preferiu reduzir o número de questões considerando os pontos mais
importantes de cada indicador constante em cada dimensão do instrumento. Ao
tempo, solicitou ao professor Marcos que finalizasse a proposta de avaliação de
cursos para compor um manual que será apresentado aos coordenadores na reunião
a ser marcada para discutir os resultados encontrados e o feedback do processo de
autoavaliação realizado. Professor Marcos solicitou então, que essa reunião fosse
marcada para o mês de agosto pela demanda e o período de férias previsto para
julho no Campus Palmeira dos Índios. Professora Edriane informou ainda que os
formulários construídos já estavam compartilhado com os membros da comissão
para ajustes e contribuições que achassem necessárias. Mais algumas informações
foram debatidas principalmente sobre a realização da avaliação internas por curso. E,
Fechado todos os pontos de trabalho 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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