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Data: 25 de maio de 2011 
Horário: 10 horas 
Local: Reitoria – 2º Piso 
 
Presenças: docentes Adriana Silva Galho, Francisco de Paula Marques Rodrigues, 
Gizela Leittzke Gotuzzo, Pedro Ernesto Andreazza, Fábio Cruz; funcionários Paula 
Yamim, Ana Maria Hackbart, Maurício Karini; representante da sociedade civil José 
Artur Torres Ronna; representante discente Jaciana Marlova Gonçalves Araújo. 
Justificou a ausência o representante da sociedade civil José Dias Vianna Filho. 
Agradecendo a participação dos presentes, o coordenador da CPA, Professor 
Francisco Rodrigues, passou ao primeiro item da pauta. 
 
1 – Apreciação da Ata no 02/11  
 

Após lida a Ata no 02/11, e feitas algumas correções, inclusive relativas à 
impossibilidade de permanência da representante discente Fabiane Bruneto Oliveira 
devido a outros compromissos, a mesma foi aprovada por unanimidade. 
 
2 – Reanálise dos instrumentos das pesquisas de opinião com professores e 
funcionários (2011) 
 

O Sr. Coordenador relatou a existência de uma variável importante nesta análise no 
que diz respeito à possibilidade de aplicação do processo, no que se refere à 
dificuldades do C.I. em relação aos sistemas gerenciais existentes, sugerindo, 
assim, aos representantes dos grupos, que se empenhem em garantir a aplicação 
deste processo. Também solicitou que os instrumentos de avaliação fossem 
discutidos e reavaliados objetivamente, levando em consideração a relação entre as 
questões dos instrumentos, as dimensões estipuladas pelo SINAES e respectivos 
indicadores. Em relação aos processos anteriores de avaliação foi solicitado ao Sr. 
Maurício Karini que expusesse idéias sobre a aplicação dos Instrumentos aos 
Funcionários, como sala específica com urna, ou no período da entrega dos contra-
cheques. O Professor Fábio Cruz aproveitou para explicar os critérios de validade da 
pesquisa por amostras, tendo ainda o Professor Pedro Ernesto contribuído na ampla 
discussão sobre o assunto. 
 
3 – Outros assuntos 
 

Em relação às pesquisas que utilizam os dados do INEP como fonte, o Professor 
Francisco Rodrigues relatou que durante o último encontro do PAIUNG foi solicitado 
formalmente ao representante do órgão citado que os microdados do ENADE 2009 
fossem disponibilizados para utilização pela Instituições de Ensino em suas 
pesquisas. Sem outros assuntos, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador da 
CPA deu por encerrada a reunião e determinou que fosse lavrada por mim, Clara 
Barbosa, a presente ata. 


