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A  T  A     D  E     R  E  U  N  I  Ã  O       N º  05/2006 
 
Data: 12 de julho de 2006 
Horário: 09h00 
Local: Reitoria - Sala 105 
Presença: professores Francisco, e Treptow; servidoras Paula, Márcia e Loiva, Dr. 
Feijó e Dr. Neves, pela sociedade civil. O Prof. Daniel justificou sua ausência. 
Participou também, como convidada, a Sra. Clara Irene Veiga Barbosa, 
funcionária que trabalha no grupo Executivo da CPA. 
 
Foram tratados os seguintes assuntos: 
 
1 - Aprovação da Ata Nº 04/2006, da Reunião anterior, de 06 de julho de 2006. 
 Submetida à apreciação foi aprovada por unanimidade. 
 
2 – Análise da manifestação do Sr. Reitor 
 O Sr. Coordenador manifestou não concordar com a afirmação do Sr. Reitor 
na reunião anterior, constante na Ata, de “que se a CPA buscasse uma maior 
articulação com a Reitoria e que se isto tivesse acontecido talvez não houvesse 
tantas deficiências como as apontadas.”  Após debate, conclui-se que a CPA 
sempre procurou esta articulação por meio da Pró-Reitoria de Graduação, que foi 
a designação feita pelo Sr. Reitor na instalação da CPA,  obtendo sempre a 
melhor acolhida e atendimento. Segundo o Sr. Coordenador, foram tão freqüentes 
os encontros e reuniões com a Sra. Pró-Reitora, que nem há condições de 
precisar quantas ocorreram.  

Concluindo, entendeu-se que a CPA agiu certo, procurando sempre a 
articulação com a Gestão/Reitoria por meio  do canal designado pelo Sr. Reitor. 
 
3 – Discussão do Relatório 
 Por solicitação do Sr, Coordenador, a Sra. Clara mostrou aos presentes a 
planilha com a relação de dados ainda faltantes. Disse que alguma coisa pode 
obter diretamente, mas outras dependem da autorização dos responsáveis, sem o 
que não pode usar.  O Sr. Coordenador adicionou que muitos dados serão 
corrigidos e atualizados a partir da nova data-base, que é 30 de junho; após isto 
será possível ver exatamente o que ficará faltando. Aí então, a relatório de 
pendências será encaminhado ao Sr. Reitor, já com os nomes dos responsáveis 
por fornecer os dados. Outros dados, como da Dimensão 7 – Infra-estrutura – 
serão desdobrados e acrescentado um texto. 
 Quanto às observações pontuais feitas pelo Sr. Reitor na versão preliminar, 
as que se entender que podem ser modificadas na CPA e tiverem procedência, 
serão feitas. As demais, os textos e dados foram devolvidos aos informantes de 
origem, para que  as revisem.  



 Discutiu-se amplamente a forma adotada de Relatório e concluiu-se que o 
encaminhamento estava adequado, atendendo o formato sugestão do INEP. 
Debateu-se ainda que, mais importante do que a auto-avaliação será o 
preenchimento do formulário eletrônico da avaliação externa, através do qual os 
avaliadores institucionais vão oferecer a pontuação sobre a Universidade. 
 Decidiu-se que os membros da CPA devem fazer as suas propostas de 
modificação do texto atual, até o próximo dia 20 de julho. Poderá ser feito 
pessoalmente, em contato com o Sr. Coordenador, ou enviar por e-mail. Após isto 
o grupo executivo fará as compatibilizações e retornará a nova versão para 
apreciação da CPA.  
 
4 – Avaliação Docente. 
 O Sr. Coordenador informou que o grupo que está trabalhando no 
Programa de Aperfeiçoamento Docente está apreciando o assunto e o levará a 
uma reunião geral dos docentes , a realizar-se no próximo dia 21 de julho. Nesta 
mesma data será feita uma apresentação aos docentes da Universidade, do 
trabalho desenvolvido pela CPA. O interesse é, após a conclusão da apreciação 
pelos professores, submeter também o assunto aos alunos. 
 
5 – Apresentação da PCA aos funcionários 
 Dependendo de negociações que estão sendo encaminhadas junto ao Sr. 
Pró-Reitor Administrativo, deverá haver na próxima quinzena apresentação do 
trabalho da CPA aos técnico-administrativos. Provavelmente isto deva ocorrer em 
dois ou três diferentes horários para possibilitar a participação de todos. 
 
6 – Próxima reunião da CPA 
 Decidiu-se que deverá ocorrer na semana de 24 a 28 de julho, em data e 
horário a ser avisado. 
   
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. 


