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Presenças: representantes docentes Daniel Brod Rodrigues de Souza, Letícia 

Oliveira de Menezes, Luiz Fernando Tavares Meirelles, Marília do Amaral Dias, 

Patrícia Osório Guerreiro; representantes técnico-administrativos, José Jadmir 

Gonçalves dos Santos, Paula Pruski Yamim; representante da sociedade civil, 

José Artur Torres Ronna. Justificou ausência o representante técnico-

administrativo Ezequiel Insaurriaga Megiato e o representante da sociedade 

civil Henrique Walner Alves Feijó. 

 
1- Apresentação do novo membro da CPA 

Dando as boas vindas, a coordenadora da CPA, Paula Pruski Yamim deu início 
à reunião, apresentando o novo representante docente, o professor Daniel 
Brod Rodrigues de Souza.  

2- Nova Coordenação da CPA 

A coordenadora, Paula Pruski Yamim, expôs que foi nomeada pela Reitoria 
como a nova Procuradora Institucional, devido à saída do professor Francisco 
de Paula Marques Rodrigues. Diante desse fato sugere uma nova 
coordenação, deixando em aberto para a votação do grupo. Por unanimidade a 
professora Marília do Amaral Dias foi eleita como a nova Coordenadora da 
CPA. 

3- Relato do Coordenador de Curso sobre a avaliação externa do curso de 
Farmácia 

A Senhora Paula passou a palavra ao Coordenador, Elemar Gomes Maganha, 
que fez um relato da sua experiência com a visita externa pela comissão do 
MEC ao seu curso. Realizou a leitura da justificativa dos avaliadores para a 
nota cinco, atribuída ao indicador 1.15 – Ações decorrentes dos processos de 
avaliação do curso, em que a CPA recebeu destaque pelo trabalho 
desenvolvido. A professora Patrícia Guerreiro compartilhou um pouco da sua 
prática com a avaliação externa do curso de Odontologia, salientando como 
positivo a reunião realizada pelos avaliadores com os docentes. 

4- Pesquisas de Opinião 

A coordenadora da CPA informou que foi realizada a pesquisa de opinião com 
os funcionários, obtendo 66% de participação, estando em fase de tabulação 
dos resultados. A seguir foi apresentada a pesquisa de mercado educacional 
elaborada pelo Instituto Pesquisas de Opinião – IPO, a ser aplicada à 
comunidade, na faixa de 17 até 34 anos. Após a tabulação dos resultados, a 
CPA extrairá as informações pertinentes e posteriormente, se necessário, será 
aplicado um novo questionário com as informações não contempladas neste da 
IPO.  



5- Outros Assuntos 

 A cordenadora informou que foi submetido o artigo “Autoavaliação como 
ferramenta de qualificação das avaliações in loco”, realizado em conjunto com 
a Pró-Reitora Acadêmica Patrícia Giusti, a Coordenadora Pedagógica Ieda 
Assumpção e a Assessora Pedagógica Franciele Gastal, no 3º Simpósio 
Avaliação da Educação Superior. A próxima reunião ficou agendada para o dia 
31/07. Por fim, nada mais havendo a tratar, a Coordenadora da CPA deu por 
encerrada a reunião, sendo lavrada por mim, Franciele Gastal, a presente ata. 


