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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE AVALIAÇÃO CSA/FACOM DE 2019

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às
catorze 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), Fabio Iaione (docente) e Marcos Paulo
Massao Iseki (técnico administra�vo). Representante Discente: Wellington Evangelista Idino
(graduação). Ausência jus�ficada dos membros André Cavalcante Hora (docente), que será
futuramente subs�tuído, Lucas Akayama Vilhagra (pós-graduação) e Luciana Montera
(docente). O Presidente verificou a existência de quórum e declarou aberta a reunião. A pauta
constou dos itens: 1. Prepara�vos para elaboração do relatório de autoavaliação 2018.2: O
presidente da Comissão informou que há um novo template de relatório, mais detalhado do
que o anterior. Nele, estão explícitos os cinco eixos de avaliação da universidade. Assim, o
primeiro trabalho da Comissão será o de iden�ficar os possíveis informantes para cada tabela
disponível, em cada eixo. Esse trabalho será dividido entre os membros da Comissão
conforme o item 2 da pauta. Em reunião futura, todas as tabelas serão reunidas e, então,
enviadas para os informantes com a devida solicitação das informações. Considerando o prazo
de entrega do relatório, agendado para 14/4, a expecta�va é a de que o envio seja realizado
na primeira quinzena de março. O prazo da devolu�va será de sete a catorze dias. Por fim, de
posse das tabelas preenchidas, a Comissão deverá realizar a análise dos dados, com ênfase
para a iden�ficação de congruência das respostas com a avaliação realizada pelos
respondentes. 2. Divisão de trabalho - 1ª etapa: A iden�ficação dos potenciais informantes 
das tabelas será feita da seguinte forma: Eixos 1 e 2 - Marcos; Eixo 3 - Fábio e Lucas; Eixo 4 -
Ana Karina e Wellington; Eixo 5 - Bruno e Luciana. 3. Data da próxima reunião: A próxima
reunião será agendada após consulta de disponibilidade de cada membro, após o feriado de
Carnaval. Nada mais havendo para ser tratado, o Presidente encerrou a reunião às catorze
horas e cinquenta e cinco minutos, e, para constar, eu Marcos Paulo Massao Iseki, lavrei a
presente ata, que será assinada pelo Presidente da Comissão.

 

Campo Grande, 25 de fevereiro de 2019.

 

Documento assinado eletronicamente por Bruno Barbieri de Pontes Cafeo,
Presidente de Comissão, em 27/02/2019, às 09:53, 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 1077592 e o código CRC 122B4F29.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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