APROVEITANDO O ENSEJO...
Chico Buarque
"Sonhar
Mais um sonho impossível
Lutar
Quando é fácil ceder
Vencer
O inimigo invencível
Negar
Quando a regra é vender
Sofrer
A tortura implacável
Romper
A incabível prisão
Voar
Num limite improvável
Tocar
O inacessível chão
É minha lei,
É minha questão
Virar esse mundo
Cravar esse chão
Não me importa saber
Se é terrível demais
Quantas guerras terei que vencer
Por um pouco de paz
E amanhã,
Se esse chão que eu beijei
For meu leito e perdão
Vou saber que valeu delirar
E morrer de paixão
E assim, seja lá como for
Vai ter fim a infinita aflição
E o mundo vai ver uma flor
Brotar do impossível chão."
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JUSTIFICATIVA
A Comissão Própria de Avaliação (CPA)
Local, conforme o Art. 75. do Regimento Geral
do IFRN é prevista na Lei n.º 10.861, de 14
de abril de 2004, e constituída conforme
regulamenta a Portaria MEC n.º 2.051, de
09 de julho de 2000. Sua finalidade consiste
na coordenação dos processos internos de
avaliação da instituição, a sistematização e a
prestação das informações solicitadas pelo
INEP. Além disso, A CPA deve atuar com
autonomia em relação a conselhos e demais
órgãos colegiados existentes no IFRN.
Dentre as competências da CPA,
destacamos para essa oficina: a discussão dos
resultados da autoavaliação; a necessidade do
envolvimento da comunidade acadêmica na
construção da proposta avaliativa; e a
sistematização das demandas/ideias/sugestões
oriundas desse espaço formativo.
Para isso, a participação coletiva será
imprescindível com vistas à concretização de
um processo democrático inerente ao contexto
atual,
imprimindo
mudanças
que
se
consubstanciam na análise fundamentada dos
aspectos legais, sociais e educacionais
implícitas nos documentos do IFRN.
Nessa
análise,
buscaremos
compreender a dinâmica do IFRN em termos de
propostas, gestão e execução de projetos que
estejam coerentes com a sua função social e,
consequentemente educacional.
Portanto, todos nós, servidores somos
provocados a participarem desse processo, com
a perspectiva de sistematizar as discussões
construídas, nessa trajetória, democrática e
comprometidas com a qualidade da ação
educativa institucional.

PROBLEMATIZAÇÃO

SITUAÇÕES-PROBLEMAS

1. O que queremos avaliar na dinâmica do
IFRN?
2. Como podemos avaliar através dos
questionários de forma objetiva e
comprometida com a participação da
comunidade acadêmica?
OBJETIVOS
GERAL:
Avaliar os questionários realizados na
autoavaliação 2012.
ESPECÍFICOS:
 Divulgar o Relatório da Autoavaliação
2012.
 Apropriar-se dos fundamentos sobre as
dimensões
que
orientam
a
autoavaliação;
 Analisar as questões e redimensioná-las;
 Socializar as discussões e sugestões
sistematizadas pelas equipes.
METODOLOGIA
06 de junho
Apresentação do Relatório da
Autoavaliação 2012.
Divisão dos grupos de trabalho
por dimensão e orientação.
Discussão nas equipes
07 de junho
Continuação dos trabalhos nas
equipes.
Socialização das discussões e
e apresentação de sugestões
para o redimensionamento das
questões, quando necessário.
Encerramento – “A Banda” de
Chico Buarque.

Analisar as questões da autoavaliação
mediante a leitura dos textos que embasam as
dimensões
avaliadas,
tendo
em
vista
redimensionar o questionário, melhorando o
processo da avaliação no IFRN.
Para isso, em equipes, dinamizem:
 A discussão das ideias principais dos
textos;
 A análise dos questionários e os
possíveis redimensionamentos;
 A
sistematização
das
sugestões,
refletindo sobre a motivação e o
envolvendo dos servidores.
Dimensão 1: A Função Social e o PDI
Dimensão
2:
Ensino,
Pesquisa,
Extensão e Assistência aos Estudantes e
Egressos
Dimensão 3 : Infraestrutura para Ensino
e Pesquisa
Dimensão 4: Organização, Gestão,
Planejamento e Avaliação Institucional
Dimensão 5: Política de Pessoal e
Carreira.

Horário
14 horas
15h30 ás
15h45
15h45 às 17 h
8 h às 10h
10h às 16h
Intervalo para
almoço.
16 h

AVALIAÇÃO
A avaliação realizar-se-á através da
participação, interesse e envolvimento de todos
os servidores nas discussões em equipes, na
análise das questões e os possíveis
redimensionamentos e na socialização das
sugestões sistematizadas.

