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No nono dia do mês de agosto de dois mil e vinte um, foi iniciada, às quinze horas, a reunião ordinária virtual da
Comissão Própria de avaliação, através da ferramenta google meet. Estando presentes os membros Edriane Teixeira e
Marcos André Júnior. Para tratar da pauta sobre a continuidade do processo de autoavaliação dos cursos de graduação
na modalidade presencial. A presidente reafirmou que a avaliação dos cursos de tecnologia em design e alimentos do
campus Maceió e Engenharia Civil e Elétrica do campus Palmeira dos Índios foram finalizados. Assim como
autoavaliação do curso de licenciatura em física do campus Piranhas. E que todos os relatórios consolidados já
estavam disponíveis no site institucional na página da CPA. Professor Marcos informou que o documento sobre os
indicadores de autoavaliação ainda estava sendo finalizado e que na próxima reunião daria mais informações. Mais
algumas informações foram debatidas e a presidente informou que o curso de gestão ambiental iniciaria o processo de
autoavaliação no dia 10 de agosto até 20 agosto. E que alguns cursos de licenciaturas do campus Maceió estavam se
organizando para iniciar também o processo de autoavaliação no mês de setembro. 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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