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No vigésimo 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, Marcos André Júnior e Delane Barros. Para tratar da
pauta sobre a revisão e finalização dos instrumentos de autoavaliação institucional que serão aplicados
no ensino a distância. A presidente iniciou a reunião informando que o departamento de comunicação
preparou material para divulgação no site do processo avaliativo da EaD. Realizadas as correções e
atualizações dos questionários, foi discutido sobre a consolidação dos resultados, ficando decidido que
professor Marcos elaborará os gráficos estatísticos das respostas recebidas, professora Edriane ficou
responsável pela organização e desenvolvimento do relatório. Confirmado o período de autoavaliação,
a comissão ficará em acompanhamento até a sua finalização em três de maio. Ficando a próxima
reunião para a primeira segunda útil do mês de maio, dia quatro de maio próximo. 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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