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Presenças: docentes Francisco de Paula Marques Rodrigues, José Antônio 
Weykamp da Cruz, Marília do Amaral Dias, Wemerson Delcio Parreira; funcionários 
Josiane Bülow Gomes, Maurício Romel Lopes Karini, Paula Pruski Yamim; 
representante da sociedade civil José Artur Torres Ronna. Ausências justificadas: 
docente Letícia Oliveira de Menezes; representante do sociedade civil, José Dias 
Vianna Filho.  
 
1 Relatório de Autoavaliação 2013 
 
Agradecendo a participação dos presentes, a coordenadora da CPA, Paula Pruski 
Yamim, deu início à reunião, apresentando aos presentes o esboço do Relatório de 
Autoavaliação 2013. Para o ciclo avaliativo 2013, a CPA optou por consolidar um 
modelo de autoavaliação de curso, tomando como base o instrumento do MEC de 
Avaliação dos Cursos de Graduação, de maio de 2012. Repassando o esboço, 
foram demonstradas partes do que se refere ao modelo para avaliação dos cursos 
de graduação, mais especificamente o do curso de Ciências Contábeis, com os 
indicadores já preenchidos na Síntese, Dimensão I, II e III. A seguir, a coordenadora 
mostrou outra parte do material colocado no relatório, com a avaliação dos 
professores pelos alunos, com quadro de evolução de respostas desde 2007. 
Aproveitando, a Sra Paula Yamim solicitou que algum membro da CPA, da área de 
matemática/estatística faça a análise da evolução destes dados até o momento, 
ficando a professora Marília do Amaral Dias responsável por isto.O professor 
Wemerson Delcio Parreira questionou sobre a decisão da não compulsoriedade 
desta avaliação, devido à repercursão entre os professores do Centro/curso aos 
quais está vinculado, sendo informado que esta decisão partiu de um consenso dos 
membros da CPA, tendo o Sr. Maurício Romel Lopes Karini lembrado da discussão 
sobre a importância da conscientização para uma avaliação responsável. O 
professor José Antônio Weykamp da Cruz salientou que é grande o desafio em 
relação a isto e que, mesmo com o voluntariado na avalição, já se tem significativo 
percentual de respondentes: 61% de alunos e 60% dos professores. O 
representante da sociedade civil José Artur Torres Ronna reiterou que a 
obrigatoriedade ou não da avaliação vem sendo debatida há anos pela CPA. O 
professor Francisco Rodrigues retomou a questão sobre as opções de relato no 
Relatório de Autoavaliação, referindo-se às dimensões de avaliação, questionando 
se não se deveria colocar todos os indicadores no relatório. Também convidou os 
participantes a refletirem sobre a produção de conhecimento que resultará deste 
relatório. Argumentou que talvez o grande produto deste primeiro relatório seja a 
constatação de que sem intervenção não adianta a construção do Instrumento aos 
Coordenadores, pois não o utilizarão. Finalizando, reiterou a necessidade do 
trabalho com método científico. A coordenadora da CPA salientou que necessita da 



participação dos presentes na construção de alguns itens do relatório, como os 
aspectos relevantes da Universidade em 2013, delegando ao Sr. José Artur Torres 
Ronna a captação destas evidências. Afirmou ainda que a idéia é se trabalhar 
dezembro e janeiro no relatório, ficando este com a Reitoria, para reflexão, durante o 
mês de fevereiro. Terminado o assuto, o professor José Antônio Weykamp da Cruz 
relatou a experiência da prova do ENADE, que teve boa adesão dos estudantes.. A 
Sra. Paula Pruski Yamim divulgou aos membros da CPA que já estão disponíveis os 
relatórios de cursos do ENADE 2012, no site do INEP, sendo um bom elemento de 
análise para os coordenadores, com relfexão sobre os resultados. Complementando, 
o professor Francisco de Paula Marques Rodrigues afirmou ser a CPA o local para 
sistematização destes dados. 
 
3 – Outros Assuntos 
 
A Sra Paula Pruski Yamim convidou os integrantes da CPA para uma reunião de 
confraternização no dia 13 de dezembro próximo, sendo este o último encontro 
oficial do grupo no ano de 2013. Sem outros assuntos e nada mais havendo a tratar, 
a Sra. Paula Pruski Yamim agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 
reunião, sendo lavrada por mim, Clara Barbosa, a presente ata. 


