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

Aos oito do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às catorze horas,
na sala de reuniões 1 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 pelas IS nº 105/2017-Facom, IS nº 81/2018, IS nº 14/2019-Facom e IS nº
81/2019-Facom. Es�veram presentes os membros: Ana Karina Dourado Salina de
Oliveira (docente), Anderson Aparecido dos Santos (representante discente), Fabio Iaione
(docente), Glauder Guimarães Ghinozzi (docente), Luciana Montera Cheung (docente)
e Marcos Paulo Massao Iseki (técnico administra�vo). Ausência do representante discente de
graduação, por não ter sido indicado. O Presidente verificou a existência de quórum e
declarou aberta a reunião. A pauta constou dos itens: 1. Apresentação do membro
discente: o presidente apresentou o estudante de pós-graduação Anderson Aparecido dos
Santos, do curso de Doutorado em Ciência da Computação, designado pela IS nº 81/2019-
Facom. Ele dividirá as tarefas com o membro Fabio Iaione. 2. Análise dos resultados da
avaliação por curso: os dados da avaliação por curso serão estudados para a CSA/Facom
traçar estratégias de melhoria na adesão ao ques�onário, como por exemplo reforço na visita
aos cursos noturnos, aos laboratórios e na divulgação em mídias digitais. 3. Assuntos
diversos: a) Luciana Montera comentou que, pela CPA, o relatório das CSAs admite alguma
alteração no template; b) Os dados técnicos estão sendo ob�dos com os detentores de
informações na Facom. O prazo dado foi até 18/11/2019; c) CSA aguardando liberação dos
dados da avaliação 2019-2 no Siai; d) O modelo de gráfico escolhido como padrão foi a versão
1, a ser inserido no relatório juntamente com a tabela de dados; e) Considerando que não há
representante discente de graduação, o relatório do curso de graduação em Tads ficará sob
responsabilidade do membro Marcos Iseki, e dos cursos de pós-graduação sob
responsabilidade do presidente Bruno Cafeo e da membra Luciana Montera. Nada mais
havendo para ser tratado, o Presidente encerrou a reunião às quinze 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, 8 de novembro de 2019.

 

Documento assinado eletronicamente por Bruno Barbieri de Pontes Cafeo,
Presidente de Comissão, em 09/11/2019, às 09:56, 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 1612656 e o código CRC 5E2923CE.
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