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Ata da Reunião do dia 20/03/2017 

 
 

ATA DA REUNIÃO DA CPA DO CEFETRJ – NOVA FRIBURGO 

 COM OS AVALIADORES DO MEC  

(Reconhecimento do Curso Sistemas de Informação) 

 

Aos vinte dias do mês de março de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, na sala 1b do 

Campus CEFET- Nova Friburgo, Avenida Roberto Silveira, 1900, Prado, Nova Friburgo reuniram-

se, os avaliadores do MEC e membros da CPA abaixo assinantes na lista de presença anexa, para 

discernirem sobre alguns pontos da avaliação do curso de Sistemas de Informação pelo MEC.A 

reunião foi iniciada com as devidas apresentações dos avaliadores do MEC e membros da CPA. 

Foi explicado o porquê de termos representastes docentes, discentes e do corpo técnico. A CPA 

iniciou com uma apresentação em slides sobre o funcionamento da CPA, desde seu histórico até a 

forma como os dados são coletados e apresentados. Os avaliadores, durante a apresentação 

foram colocando questionamentos e dúvidas. Questionaram o fato de ser uma CPA com muitos 

membros de diferentes Campi e disseram que isso atrapalha o processo, pois deveria ser mais 

específico de cada campus. O trabalho de coleta, construção histórica e esforço de superação e 

aprimoramento da CPA foi elogiado. Disseram que é muito importante esse processo de 

reconstrução do processo avaliativo e viram isso presente nas nossas ações. Foi apresentado aos 

avaliadores todos os relatórios da CPA desde 2009 impressos para que posteriormente 

avaliassem. Foi apresentado pela Comissão o relatório filtrado do curso de Sistemas. Nesse 

momento foi ressaltado que o presente relatório já havia sido lido e discutido pelo colegiado de 

Sistemas para, a partir dele, se pensar ações e mudanças possíveis. O maior questionamento dos 

avaliadores foi sobre o retorno dos dados e as ações de mudança que são desencadeadas após 

cada processo avaliativo. Citaram exemplos de instituições que colocam selos da CPA em tudo 

que foi feito e desencadeado pela avaliação. Citaram o exemplo de instituições que colocaram selo 

nos quadros interativos e outros onde escreviam textos explicando ser uma ação de mudança feita 

a partir da CPA. Orientaram que começássemos esse processo, de listar e marcar todas as ações 

de mudança geradas pela avaliação. Outra crítica que fizeram diz respeito aos questionários serem 

padronizados em todos os campi. Foram bastante insistentes e veementes em afirmar que não é a 

melhor forma de avaliação e que, obrigatoriamente, deveríamos ter questões diferentes por campi 

e por cada curso. Citaram que cada campus e curso tem sua especificidade e não pode ser 

avaliado de forma padronizada. Como um dos  avaliadores já havia avaliado o Campus Maracanã, 

frisou que as realidades são diferentes e devem ser contempladas nos instrumentos avaliativos. A 
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comissão agradeceu as sugestões e ressaltou que estamos num processo constante de 

modificações e aperfeiçoamento, bem como explicou que os campi são muito recentes e estamos 

num processo histórico de aprender a trabalhar com as diferentes realidades. Nada mais havendo 

a tratar, a presente ata foi lavrada por mim, Profa. Silvana Bezerra de Castro Magalhães, SIAPE 

1644735 e vai assinada por mim e pelos demais participantes da CPA. 

 

 

Profa. Silvana Bezerra de Castro Magalhães 

 SIAPE 1644735 

Membro da CPA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


