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A  T  A     D  E     R  E  U  N  I  Ã  O       N º  06/2006 
 
Data: 29 de agosto de 2006 
Horário: 09h00 
Local: Reitoria - Sala 105 
Presença: professores Francisco, Brod e Treptow; servidoras Paula, Márcia e 
Loiva e Dr. Neves, pela sociedade civil. O Dr. Feijó justificou sua ausência por 
estar em viagem a serviço da AZONASUL 
 
Foram tratados os seguintes assuntos: 
 
1 - Aprovação da Ata Nº 05/2006, da Reunião anterior, de 12 de julho de 2006. 
 Submetida à apreciação foi aprovada por unanimidade. 
 
2 – Data da reunião 
 O Sr. Coordenador justificou a não realização da reunião estabelecida para 
o período de 24 a 28 de julho, por não ter sido efetivado o evento do Programa de 
Aperfeiçoamento Docente previsto para o dia 21 de julho. Este evento ocorreu 
apenas no último dia 16 de agosto, estando na sua pauta o tema da avaliação 
docente.  
 
3 – Relatório de Auto-Avaliação 
 Conforme previsto, foi apresentado pelo Sr. Coordenador a minuta do 
Relatório Final da Auto-Avaliação. O documento foi apreciado, já com as 
modificações discutidas na última reunião, tendo sido realizadas, pela CPA, mais 
algumas pequenas alterações. Após debate, foi aprovado e liberado para envio ao 
INEP, o que deverá ser feito pelo Sr. Coordenador, por meio da Reitoria. O prazo 
final da remessa é o dia 31 de agosto e o envio será por e-mail..    
 
4 – Avaliação Docente. 
 Foi feito um relato do ocorrido no evento do Programa de Aperfeiçoamento, 
quando um dos temas foi a avaliação dos docentes pelos alunos. O Sr. 
Coordenador comentou como transcorreu o encontro do dia 16 de agosto e 
informou que o grupo que coordena o Programa está providenciando no registro 
do que foi gravado, que está sendo agora passado para texto. Quando este 
material estiver disponível a CPA voltará a ser chamada para a sua apreciação. 
 
6 – Próxima reunião da CPA 
 Não chegou a ser marcada nova data, dependendo do recebimento do 
material do Programa de Avaliação Docente. 
   
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. 
 


