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Presenças: representantes docentes Francisco de Paula Marques Rodrigues, Luiz 
Fernando Tavares Meirelles, Marília do Amaral Dias, Patrícia Osório Guerreiro; 
representantes técnico-administrativos Ezequiel Insaurriaga Megiato, José Jadmir 
Gonçalves dos Santos, Paula Pruski Yamim; representantes discentes Karine de Castro 
da Silva, Querton Ricardo Costa da Silva; representante da sociedade civil José Artur 
Torres Ronna. Convidado André da Silva Peixoto. Justificaram ausência a docente Letícia 
Oliveira de Menezes e o representante da sociedade civil Henrique Walner Alves Feijó.  

1- Revisão da Ata 07/16 para aprovação 

Dando as boas vindas, a coordenadora da CPA, Paula Pruski Yamim deu início à reunião, 
sendo revisada e aprovada a referida ata, após algumas correções. 

2- Autoavaliação Institucional Eixo 2 

A Coordenadora passou a palavra ao representante do Eixo 2 (Desenvolvimento 
Institucional) de autoavaliação, Ezequiel Insaurriaga Megiato, tendo este solicitado o 
prazo de mais duas semanas para as devolutivas do eixo citado. Também relatou que a 
comissão do PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional - será a protagonista na 
condução deste processo de autoavaliação. A coordenadora da CPA afirmou que a 
autoavaliação acontece em um bom momento para a comissão do PDI, tendo em vista 
que existe trabalho intenso referente ao Planejamento Estratégico, porém ainda sem 
acompanhamento das ações e metas do PDI pela comissão responsável. O representante 
Ezequiel Insaurriaga Megiato defendeu que esta comissão tenha alinhamento direto com 
a CPA. Desse modo, a Coordenadora sugeriu que os outros membros da comissão do 
PDI acompanhem as reuniões da CPA, para que se alinhe a autoavaliação institucional 
com o PDI. 

3- Autoavaliação Institucional Eixo 1: revisão e debate sobre evidências 

A representante da CPA executiva Clara Barbosa relatou algumas dúvidas surgidas sobre 
as evidências que serão geradas a partir da contextualização aplicada aos indicadores 
relacionados na autoavaliação do Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional. O 
professor Francisco de Paula Marques Rodrigues argumentou que o primeiro passo do 
trabalho deveria ser o preenchimento do Relato Institucional, por ter sua forma 
previamente definida. Também afirmou que a CPA deve ter claro que o Relato trata da 
evolução da autoavaliação da instituição como um todo. 

4- Outros Assuntos 

O representante Francisco de Paula Marques Rodrigues reiterou a dificuldade de acesso 
e resgate de dados no link antigo do site da CPA, afirmando que o caminho de Acesso 
Rápido do site da Universidade, no item Avaliação Institucional, direciona para a página 
atual da CPA, desconsiderando toda série histórica de autoavaliação e avaliações 



externas, além do material digital do PADOC. Também recomendou que esta página atual 
incorpore na aba Grupo de Pesquisa as publicações anteriores da CPA. Por fim, tratando 
da autoavaliação dos cursos do ciclo vermelho do ENADE –Exame Nacional dos 
Estudantes, a Coordenadora informou que foi agendada reunião para a entrega do 
material de apoio aos coordenadores de curso no dia 05 de outubro próximo. O 
representante Luiz Fernando Tavares Meirelles sugeriu que neste encontro seja 
estipulada data para devolutiva pelos coordenadores.  

Assim, nada mais havendo a tratar, a Coordenadora da CPA deu por encerrada a reunião, 
sendo lavrada por mim, Clara Barbosa, a presente ata.  


