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A T A     D E     R E U N I Ã O       N º 2/ 2018 

 

Data: 19 de março de 2018  

Horário: 14h30min 

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 e Patrícia Osório 

Guerreiro; representante técnico-administrativo Paula Pruski Yamim; representante 

discente Felipe Ferreira Pinto; representantes da sociedade civil, Henrique Walner 

Alves Feijó e José Artur Torres Ronna. Convidado Leonardo Dutra Freitas. Justificaram 

ausência os representantes técnico-administrativos Ezequiel Insaurriaga Megiato e José 

Jadmir Gonçalves dos Santos.  

 

1- Relatório de Autoavaliação Institucional 2017 

Dando as boas vindas, a coordenadora da CPA, Profª Marília do Amaral Dias deu início 

apresentando o roteiro para a reunião. Após ocorreu a aprovação da Ata 01 de 2017 que 

havia sido enviada anteriormente para apreciação do grupo. Dando continuidade à 

reunião, Professora Marília deixou em aberto para sugestões e complementos ao 

Relatório de Autoavaliação Institucional de 2017. Não havendo mais nenhuma 

contribuição ao Relatório, o mesmo foi aprovado pelos membros presentes da CPA.  

2- Plano de Ação da CPA 

A coordenadora da CPA apresentou o Plano com as ações da CPA para 2018, que foi 

analisado por todos, bem como as metas a serem realizadas.  Determinou-se que o 

referido plano seja divulgado aos gestores da Instituição para apropriação e reforço da 

importância da autoavaliação e do envolvimento de todos nesse processo. Expôs que a 

avaliação docente realizada pelos discentes deva ser revista para atender aos alunos 

concluintes. Desta forma, o grupo sugere que as avaliações sejam antecipadas para 

todos os alunos, ocorrendo um pouco antes do término letivo e prolongadas até o início 

do semestre seguinte. A autoavaliação docente, entretanto, continua nos moldes 

anteriores. O grupo manifesta preocupação em atender o que está proposto no plano, 

sendo necessário um maior apoio executivo à CPA, principalmente no que diz respeito a 

recursos humanos. Paula Yamim sugere que autoavaliação dos cursos, presente como 

uma das ações, seja o foco deste ano. Professora Marília comunicou que enviará a todos 

os membros o Plano de Ação para análise e contribuições e que, na próxima reunião, 

será feito um cronograma para autoavaliação dos cursos. Quanto à página da CPA, 

reavaliou-se a forma como são divulgados os resultados das pesquisas de opinião, dos 

relatórios das avaliações in loco e das atas no site da CPA, cogitando-se o uso de senha 



para o acesso da comunidade acadêmica, para tanto se deve verificar essa possibilidade 

junto ao Setor de Tecnologia de Informação(STI) e ao Núcleo de Comunicação e 

Relacionamento. 

3-Outros Assuntos   

A Coordenadora convidou a todos para o seminário virtual Comissão própria de 

avaliação: suas atribuições em decorrência das novas normas do ensino superior, dia 

26/03, das 14h às 15h, na sala de reuniões da CPA. Foi informado que a próxima 

reunião será realizada no dia 02/04. Por fim, nada mais havendo a tratar, a coordenadora 

deu por encerrada a reunião, sendo lavrada por mim, Franciele Gastal, a presente ata. 


