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A T A     D E     R E U N I Ã O       N º 6/ 2018 

 

Data: 25 de junho de 2018  

Horário: 14h30min 

Local: Sala de Reuniões da CPA – Prédio da Reitoria 

 

Presenças: representantes docentes Daniel Brod Rodrigues de Souza, José Luis Silveira 

da Costa, Marília do Amaral Dias e Patrícia Osório Guerreiro; o representante discente 

Felipe Ferreira Pinto; a representante técnico-administrativa Paula Pruski Yamim, e o 

representante da sociedade civil José Artur Torres Ronna. Justificaram ausência, os 

representantes técnico-administrativos Ezequiel Insaurriaga Megiato e José Jadmir 

Gonçalves dos Santos, o representante da sociedade civil, Henrique Walner Alves Feijó 

e a representante discente Luana Fernandes Ribeiro. 

 

1- Aprovação da ata 05 de 2018 

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

início apresentando a pauta da reunião. Após, ocorreu aprovação da Ata 05 de 2018, que 

havia sido enviada anteriormente por e-mail para apreciação do grupo, sendo 

necessários alguns ajustes.  

 

 

2.  Avaliação externa do curso de Filosofia 

A Profª Marília do Amaral Dias agradeceu a comissão pela participação na reunião com 

os avaliadores do MEC, na visita in loco, para a renovação de reconhecimento do Curso 

de Filosofia. Na sequência, realizou a leitura da justificativa dos avaliadores para a nota 

quatro, atribuída ao indicador 1.15 – Ações decorrentes dos processos de avaliação do 

curso,  e destacou a recomendação feita por eles: “Será preciso, no entanto, reavaliar a 

relação do curso com as autoavaliações  propostas pela CPA a fim de produzir dados 

objetivos sobre o curso”.  

 

3- Pesquisa de Opinião - Avaliação de Curso pelos Discentes 

A Coordenadora da CPA promoveu a discussão para a elaboração do questionário de 

Avaliação de Curso pelos Discentes, tomando como base as questões previamente 

selecionadas do questionário do estudante do ENADE 2016, pelos membros desta 

comissão. Tal pesquisa deverá ser aplicada nesse ano, no segundo semestre, 



possivelmente em setembro. A finalização do questionário será realizada na próxima 

reunião, como também a determinação da logística de aplicação do mesmo. 

 

4-Outros Assuntos   

A Coordenadora divulgou que o processo Avaliação Docente, referente ao semestre 

2017/2, encerrou dia 31/05 com um índice de 36,1%  de  participação  e  que  o período 

para o discente realizar a Avaliação Docente, correspondente a  2018/1, é de 15/06 até 

23/07/2018.   Informou também que a próxima reunião será no dia 30 de julho. Por fim, 

nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a 

reunião, da qual foi lavrada a presente ata.  

 


