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A  T  A     D  E     R  E  U  N  I  Ã  O       N º  11/ 2017 
 
Data: 11 de dezembro de 2017  
Horário: 14h 
Local: Sala de Reuniões da Reitoria 

 

Presenças: representantes docentes Daniel Brod Rodrigues de Souza, José 

Luis Silveira da Costa, Letícia Oliveira de Menezes, Marília do Amaral Dias, 

Patrícia Osório Guerreiro; representantes técnico-administrativos, Ezequiel 

Insaurriaga  Megiato, José Jadmir Gonçalves dos Santos, Paula Pruski Yamim; 

representante da sociedade civil, José Artur Torres Ronna. Justificaram 

ausência os representantes discentes Felipe Ferreira Pinto e Querton Ricardo 

Costa da Silva e o representante da sociedade civil Henrique Walner Alves 

Feijó. 

 
1- Apresentação e discussão do resultado dos eixos 1 e 2 do Instrumento de 
Autoavaliação Institucional 

Dando as boas vindas, a coordenadora da CPA, Profª. Marília do Amaral Dias 
deu início à reunião agradecendo a todos pela análise realizada nos eixos do 
instrumento de avaliação institucional.   

 

2- Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional 

Ezequiel Megiato deu início convidando todos os membros da CPA a 
participarem da reunião de apresentação do Planejamento Estratégico 2018, a 
ser realizada no dia 20/12, às 08h, no Auditório Dom Antônio Zattera, e 
também das reuniões mensais dos indicadores. Após,  expôs ao grupo as 
notas que foram destinadas a cada indicador do eixo 2 de autoavaliação 
institucional: 2.1 Missão Institucional, metas e objetivos do PDI – Nota 4;  2.2 
Coerência entre o PDI e as atividades de ensino de graduação e pós 
graduação – Nota 4;  2.3 Coerência entre o PDI e as práticas de extensão – 
Nota 4; 2.4 Coerência ente o PDI e as atividades de pesquisa/iniciação 
científica, tecnológica, artística e cultural – Nota 4;  2.5 Coerência ente o PDI e 
as atividades de pesquisa/iniciação científica, tecnológica, artística e cultural – 
Nota 4;  2.6 Coerência entre o PDI e as ações institucionais voltadas para o 
desenvolvimento econômico e social – Nota 4;  2.7 Coerência entre o PDI e as 
ações de responsabilidade social: inclusão social – Nota 5;  2.8 Coerência 
entre o PDI e ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e 
igualdade étnico-racial – Nota 5. A nota para esse eixo é de 4,3. 



3- Eixo 1- Planejamento e Avaliação Institucional  

A Professora Marília Dias apresentou a autoavaliação do eixo 1, enfatizando as 
evidências,  a justificativa da nota de cada indicador e algumas metas para 
2018. Indicadores: 1.1 Evolução institucional a partir dos processos de 
Planejamento e Avaliação Institucional – Nota 3; 1.2 Projeto/processo de 
autoavaliação institucional – Nota 4; 1.3 Autoavaliação institucional: 
participação da comunidade acadêmica – Nota 4; 1.4 Autoavaliação 
institucional e avaliações externas: análise e divulgação dos resultados – Nota 
4; 1.5 Elaboração do relatório de autoavaliação – Nota 3.  A nota para esse 
eixo é de 3,6.  

3- Outros Assuntos 

O grupo sugeriu que na primeira reunião de 2018, a ser realizada no dia 26/02 
às 14h30min, seja elaborado um plano de ação anual para a CPA. Por fim, 
nada mais havendo a tratar, a coordenadora deu por encerrada a reunião, 
sendo lavrada por mim, Franciele da Silva Gastal, a presente ata. 


