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Aos quatro dias de outubro de dois mil e 
dos avaliadores do MEC para avaliação da Autorização EAD do Curso de Gestão Pública
início as 9h da manhã e reuniu
professores ELVYS WAGNER FERREIRA DA SILVA,
ARACY MAGALHÃES, as técnica
ELLEN CRYSTHIE, representante da Sociedade Civil
BARBOSA e MARISE DELIA CARVALHO TEIXEIRA

1. Avaliação Autorização EAD do curso de Gestão Pública

A reunião iniciou com a apresentaç
ausências do docente Marconi Fernandes e das discentes Luciene Car
foram cedidas pelos vínculos empregatícios para participarem da reunião)

Após a apresentação da equipe o professor Elvys Wagner fez uma explanação sobre as 
atividades desenvolvidas pela CPA na instit

Fez um breve histórico de como se constituiu a CPA e como as Autoavaliações foram realizadas 
desde 2018.  

Destacou que este ano de 2021 finalizamos o II Ciclo de Autoavaliação Institucional e a 
próxima composição da CPA será inseridos tutores e professores em EAD. 

Falou dos instrumentos utilizados atualmente para a aplicação dos questionários 
autoavaliativos (google forms), destacou que atuamente a aplicação se dá
link para os e-mails dos alunos
para todos os professores e 
participação da comunidade acadêmica foi um sucesso. 

Falamos que no mês de novembro faremos uma aplicação
Questionários de Autoavaliação já estão
dará a autoavaliação partindo da plataforma.

Importante ressaltar que os dois questionários (perfil dos alunos e sobre o PDI) foram 
analisados e estudados, pois 
Autoavaliação e foi feita uma adaptação para as duas modalidades de Ensino presencial e à 
distância. 
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de dois mil e vinte e um, segunda-feira, recebemos a visita online 
para avaliação da Autorização EAD do Curso de Gestão Pública

reuniu-se a Comissão Própria de Avaliação (CPA) com a 
ELVYS WAGNER FERREIRA DA SILVA, MARIA DO ROSÁRIO MARQUES RIBEIRO 

técnicas-administrativas MEYRYJANES COSTA e NADIAN ARAÚJO 
, representante da Sociedade Civil juntamente com os avaliadores 

MARISE DELIA CARVALHO TEIXEIRA para: 

Avaliação Autorização EAD do curso de Gestão Pública. 

A reunião iniciou com a apresentação dos membros que compõe a CPA e contou com as 
Marconi Fernandes e das discentes Luciene Cardoso e Layna Mayra

foram cedidas pelos vínculos empregatícios para participarem da reunião).  

Após a apresentação da equipe o professor Elvys Wagner fez uma explanação sobre as 
atividades desenvolvidas pela CPA na instituição. 

e como se constituiu a CPA e como as Autoavaliações foram realizadas 

Destacou que este ano de 2021 finalizamos o II Ciclo de Autoavaliação Institucional e a 
próxima composição da CPA será inseridos tutores e professores em EAD.  

rumentos utilizados atualmente para a aplicação dos questionários 
(google forms), destacou que atuamente a aplicação se dá através do envio do 

dos alunos e grupos de Whatsapp de cada período acadêmico, bem como 
 técnicos e que até o presente o momento todas as avaliações a 

participação da comunidade acadêmica foi um sucesso.  

Falamos que no mês de novembro faremos uma aplicação-teste com os alunos pois os 
Questionários de Autoavaliação já estão inseridos na plataforma AVA para avaliarmos como se 
dará a autoavaliação partindo da plataforma. 

Importante ressaltar que os dois questionários (perfil dos alunos e sobre o PDI) foram 
analisados e estudados, pois houve a necessidade de unificação dos Ques

uma adaptação para as duas modalidades de Ensino presencial e à 
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Em relação ao site foi citado que todo o material da CPA está disponível aos alunos como Atas, 
Questionários, Resultados, fotos e documentos, o mesmo ocorre com a plataforma que está 
alimentada com os questionários atualizados para Autoavaliação Institucional. 

Algumas perguntas foram feitas ao longo da reunião e finalizou com os avaliadores 
perguntando como a CPA se envolvia na questão do ENADE. Meyry e Nadian destacaram que 
foram realizadas simulados preparatórios para o ENADE, a professora Rosário reforçou que a 
instituição ministrou aula dosassuntos mais recorrentes no ENADE e que as avaliações 
passaram a inserir questões retiradas das avaliações ENADE para que os alunos pudessem se 
familiarizar como as questões e os temas eram apresentados nas avaliações. 

Por fim, depois das considerações finais dos avaliadores e a reunião online encerrou às 12h. 

Prof.º Me. ELVYS WAGNER FERREIRA DA SILVA        ____________________________________ 
Prof.ª Esp. MARIA DO ROSÁRIO MARQUES RIBEIRO  ___________________________________ 
Profªª Esp. ARACY DA SILVA SANTOS MAGALHÃES__________________________________ 
MEYRYJANES COSTA ALMEIDA                                     ____________________________________ 
NADIAN ARAÚJO                                       ____________________________________ 
ELLEN CRYSTHIE CASTRO VELOSO                               ____________________________________ 

 
 

__________________________________________________ 
Prof.º Me. ELVYS WAGNER FERREIRA DA SILVA 
Presidente da Comissão Própria de Avaliação 


