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No terceiro dia do mês de maio de dois mil e vinte um, foi iniciada, às quinze horas e
trinta minutos, a reunião ordinária virtual da Comissão Própria de avaliação, através
da ferramenta google meet. Estando presentes os membros Edriane Teixeira,
Karinne Coelho, Marcos André Júnior e Delane Barros. Para tratar da pauta sobre a
autoavaliação institucional cursos EaD e avaliação interna dos cursos presencias. A
presidente iniciou a reunião informando que o processo de autoavaliação dos cursos
EaD ainda está em andamento, e será finalizado no próximo dia nove de maio. E
justificou que o período avaliativo foi estendido devido ao baixo índice de participação
dos envolvidos, o que a equipe da DIREAD concordou se propondo a aumentar a
sensibilização dos segmentos e consequentemente o percentual de questionários
respondidos. Em seguida, abriu-se discussão para a realização do processo
avaliativo interno dos cursos de graduação presenciais, onde foi informado que um
memorando e um e-mail foi enviado ao DEGRAD e aos coordenadores de cursos
para uma reunião de estudo e organização das ações que poderão ser desenvolvidas
na construção desse processo. A construção de um manual embasado nas
dimensões analisadas voltou a ser discutido, onde o professor Marcos André
informou que o mesmo já estava praticamente finalizado e que poderia servir como
um checklist usado pelos coordenadores de curso sobre o que pode estar atendendo
ou não os critérios dispostos no instrumento usado pelo SINAES na avaliação
externa agendada pelo MEC. Professora Karinne informou que os coordenadores
dos cursos de graduação ofertados no Campus Arapiraca a procuraram para
conversar sobre uma possível avaliação interna. Mais algumas informações foram
debatidas principalmente sobre a realização da avaliação internas por curso. 
Fechado todos os pontos de trabalho e nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada as dezessete horas pela presidente. Ata foi lavrada por mim Edriane
Teixeira e será assinada por todos os membros presentes na reunião.
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