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A  T  A     D  E     R  E  U  N  I  Ã  O       N º  06/2007 
 
Data: 26 de setembro de 2007 
Horário: 09h00 
Local: Reitoria - Sala 105 
Presença: professores Francisco, Brod, Ambrósio e Treptow; servidoras Loiva e 
Paula e representante discente William. Tiveram justificadas as suas ausências a 
servidora Márcia e o aluno A|essandro. 
 
A reunião contou também com as participantes da executiva da CPA, Clara e Ana 
Paula 
 
Assuntos tratados: 
 
1 – Ata da reunião de 22 de agosto de 2007. 
 
 A ata foi aprovada foi aprovada por unanimidade, sem ressalvas.  
 
2 – Avaliação Docente (2007/2 – 2007/1) 
 
 O Sr. Coordenador informou que o processo de Avaliação dos Docentes, 
referente ao semestre 2007/1, teve sua participação expontânea encerrada nesta 
última segunda-feira, dia 24. Pouco mais de 1.200 alunos haviam respondido até 
então. Na Auto-avaliação Docente este total era de menos de um terço dos 
professores. Acessando naquele momento ao sistema, constatou-se que até então 
1.609 alunos responderam e o número de docentes chegou a 133. A partir do dia 
24 o acesso ao SAPU pelo aluno só pode ser feito se este tiver respondido a 
avaliação.  
 
 Relatou também o Sr. Coordenador que a Sra. Pró-Reitora de Graduação, 
Profª. Myriam iniciou o ciclo de encontros com os alunos, fazendo-o por escolas. 
Disse que a receptividade dos encontros tem sido das melhores, embora a 
presença seja pequena. Informou que a Profª. Myriam se faria presente ainda 
nesta reunião para falar a respeito. 
 
 Quanto a um incremento na divulgação dos resultados anteriores e do atual 
processo, colocou-se o assunto em discussão. Decidiu-se enviar o jornal aos 
professores, através de seus escaninhos ou nominalmente via escolas. De igual 
forma será enviado aos funcionários. Quanto aos alunos, a decisão foi de levar o 
jornal às salas de aula para entrega direta, fazendo isto até o próximo dia 6 de 
outubro. Para os cursos fora de sede decidiu-se entregar aos professores que vão 
ministrar aulas para que levem e distribuam o jornal.  



 
3 – Continuidade da auto-avaliação com base no instrumento de Avaliação 
Externa do INEP. 
 
 Conforme acertado anteriormente, passou-se a examinar a Dimensão 8  da 
Avaliação do INEP – Planejamento e Avaliação. Inicialmente foi feita a leitura do 
que já consta no site da CPA a respeito de cada ítem. Conclui-se primeiramente 
que há necessidade de atualizar os dados para 2007. Neste momento 
compareceu à reunião a Sra. Pró-Reitora de Graduação, suspendendo-se então 
esta tarefa. 
 
4 – Participação da Sra. Pró-Reitora de Graduação 
 
 A profª. Myriam relatou como vem se dando estas reuniões com os alunos. 
Disse que os alunos que participam tem manifestado satisfação por este retorno 
que está sendo propiciado. Inicialmente é feita uma apresentação dos resultados 
da Universidade e da escola visitada e que providências que a Universidade vem 
adotando, como o Programa de Aperfeiçoamento Docente e outras. Ao final 
pergunta se as informações que traz correspondem à realidade da escola e se os 
alunos se enxergam ali, sendo as respostas positivas. Uma exceção ocorreu no 
Curso de Turismo pela distorção de que o curso anterior era seqüencial e o de 
agora é de Tecnologia.  
 
 Disse também a Profª. Myriam que tem aproveitado o momento para colher 
outras avaliações como pontos críticos de cada curso, e que tem repassado os 
itens mais significativos e urgentes aos Diretores e Coordenadores de curso, em 
busca de soluções. Mencionou ainda que, após a Psicologia, que será feita em 
seguida, faltarão apenas as escolas de Comunicação Social e de Serviço Social.  
Indicou como de excelente participação as Escolas de Engenharia e Arquitetura, 
de Educação, de Ciências Ambientais e de Ciências Econômico-Empresariais. 
Manifestou ter percebido claramente, na freqüência, o maior ou menor empenho 
de motivação dos Coordenadores e Diretores. Acredita ainda que, apesar da 
participação pequena, está valendo o esforço e que, com certeza, o próximo ciclo 
tende a crescer na participação dos alunos.  Por último transmitiu a sugestão de 
que aos alunos concluíntes a avaliação deva ser feita durante o último semestre, 
no terceiro mês de aulas.  
 
3 – Retomada do item 3. 
 
 Na apreciação do item  Auto-avaliação, para o item 8.1.1 – “Participação da 
comunidade acadêmica, divulgação e análise dos resultados” aconteceram várias 
reflexões e debates, concluindo-se por uma nota média que deu 4,1, ficando o 
consenso de nota 4. Entre as sugestões dessa discussão registra-se a da 
produção de um “folder” ou assemelhado, que informe à comunidade acadêmica o 
que é a CPA, o que faz, o que é o processo da auto-avaliação, calendário de 
atividade futuras e formas de participação. Outra sugestão foi rever clima 



organizacional e seus reflexos na avaliação. Também concluiu-se que há 
indicativos com visão de futuro e que direcionam para melhorias. 
 Para o item 8.1.2 – “Ações acadêmico-administrativas em função dos 
resultados  da auto-avaliação” concluiu-se por consenso que a nota seria 3 (três).. 
Quanto às modificações, há necessidade de promover uma amarração ou 
integração entre os temas Avaliação e Planejamento. As ações expressas no site 
são reais, mas questiona-se se são mesmo decorrentes do processo da avaliação 
ou se já estavam programadas, ou se foram necessidade pontuais emergentes.  
 
 Quanto ao item 8.2.1 – “Ações acadêmico-administrativas em função dos 
resultados das avaliações do MEC”, os membros da CPA disseram que não tem 
como avaliar neste momento. A servidora Sra. Loiva fez uma explanação sobre o 
que a Universidade já recebeu de avaliações externas de cursos, bem como de 
recomendações deixadas e ações desenvolvidas para atendê-las. 
 
 De igual forma o item 8.2.2 – “ Articulação entre os resultados das 
avaliações externas e os da auto-avaliação” não há condições de avaliar de 
momento, por não ter ocorrido ainda uma avaliação externa, com exceção 
daquelas dos cursos. Estes temas ficaram para serem revistos mais adiante e 
decidir-se sobre a pontuação que se daria. 
 
 Por último ficou a recomendação de que o Sr. Coordenador buscará uma 
maior integração entre a avaliação externa dos cursos e o trabalho da CPA. 
 
 Decidiu-se ao encerramento da reunião, que no próximo encontro se 
abordará a Dimensão 5, sobre “As políticas de pessoal”. 
 
 Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada 
esta ata.                           
. 
 
 
 


