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ATA DA QUINTA REUNIÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE AVALIAÇÃO CSA/FACOM DE 2018
Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às quinze
horas, na sala de reuniões 2 da Facom, sob a presidência do Prof. Bruno Barbieri de Pontes
Cafeo, reuniu-se a Comissão Setorial de Autoavaliação (CSA/Facom), cons tuída pela IS nº
80/2017-Facom e alterada pela IS nº 105/2017-Facom. Es veram presentes os membros: Ana
Karina Dourado Salina de Oliveira (docente), André Cavalcante Hora (docente), Fabio Iaione
(docente) e Marcos Paulo Massao Iseki (técnico administra vo). Representantes Discentes:
Lucas
Akayama
Vilhagra
(pós-graduação)
e
Wellington
Evangelista
Idino
(graduação). Par cipou como ouvinte, a convite do Presidente da Comissão, Luciana Montera
Cheung (docente). O Presidente veriﬁcou a existência de quórum e declarou aberta a reunião.
A pauta constou dos itens: 1. Prévia do resultado da autoavaliação 2018-2: Foi iden ﬁcada
uma baixa adesão ao ques onário no semestre, com queda na par cipação geral
compara vamente ao semestre anterior. 2. Deﬁnição de estratégia de sensibilização para a
segunda etapa da autoavaliação 2018.2: Foram deﬁnidas as estratégias de divulgação da
autoavaliação entre técnicos, direção e alunos de pós-graduação: divulgação do site da CSA
(h ps://www.facom.ufms.br/csa/), envio de material gráﬁco digital via grupos de redes
sociais e lista de e-mail de alunos e técnicos, e divulgação durante as aulas da pós-graduação
ao ﬁm deste semestre. 3. Planejamento da elaboração do relatório de 2018.2: O relatório
passará por reajustes, com a inserção de novos itens de avaliação, a ser aprovado pela CPA.
4. Planejamento reuniões 2019.1: Ficam agendadas as seguintes datas para reuniões: 8/2,
15/3, 26/4, 17/5, 14/6. Nada mais havendo para ser tratado, o Presidente encerrou a reunião
às catorze horas e vinte minutos, e, para constar, eu Marcos Paulo Massao Iseki, lavrei a
presente ata, que será assinada pelo Presidente da Comissão.
Campo Grande, 3 de dezembro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Barbieri de Pontes Cafeo,
Presidente de Comissão, em 04/12/2018, às 08:08, conforme horário oﬁcial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veriﬁcador 0917637 e o código CRC 25BF5CCA.
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