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A T A     D E     R E U N I Ã O       N º 11/ 2018 

 

Data: 03 de dezembro de 2018  

Horário: 14h30min 

Local: Sala 407C 

 

Presenças: representantes docentes Daniel Brod Rodrigues de Souza, Marília do Amaral 

Dias e Patrícia Osório Guerreiro; os representantes técnico-administrativos,  Ezequiel 

Insaurriaga Megiato, José Jadmir Gonçalves dos Santos e Paula Pruski Yamim  e os 

representantes da sociedade civil, José Artur Torres Ronna e Henrique Walner Alves 

Feijó.Convidados presentes: a Pró-Reitora Acadêmica, Patrícia Haertel Giusti, a diretora 

do Centro de Ciências da Saúde, Moema Nudilemon Chatkin, a coordenadora do Curso 

de Enfermagem,  Ana Lucia Azevedo, a coordenadora do Curso de Arquitetura, Laura 

Gomes Zambrano e as assessoras pedagógicas, Fabiane Perez e Franciele Gastal.  

Justificaram ausência, a representante docente Letícia Oliveira de Menezes e o 

representante discente Felipe Ferreira Pinto.  

1. Autoavaliação de Cursos 

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

início agradecendo a presença de todos e salientou que a finalidade da reunião era 

apresentação dos resultados das autoavaliações dos Cursos de Enfermagem e 

Odontologia, pelas respectivas coordenações. 

2. Autoavaliação do Curso de Enfermagem 

Em continuidade à reunião, a Coordenadora, Profª Ana Lucia Azevedo, apresentou os 

resultados da autoavaliação do Curso de Enfermagem. A coordenadora expôs aos 

presentes como se deu esse processo de autoavaliação no colegiado do Curso. Durante a 

apresentação a coordenadora ressaltou os pontos fortes e fracos do Curso, justificando a 

nota de cada indicador das três dimensões do Instrumento de Avaliação do MEC e, em 

relação a fragilidades detectadas, o Curso recomendou ações de melhorias. As notas 

foram: Dimensão 1- Organização Didático Pedagógica, nota 4,8; Dimensão 2 - Corpo 

Docente e Tutorial, nota 4,33 e Dimensão 3 -  Infraestrutura , nota 4,79. Portanto a nota 

final do Curso foi de 4,61. 

 

3. Autoavaliação do Curso de Odontologia 

Na sequência, a Coordenadora, Profª Patrícia Osório Guerreiro, apresentou os resultados 

da autoavaliação do Curso de Odontologia, relatando aos presentes como se deu esse 

processo de autoavaliação. Durante a apresentação a coordenadora apontou os pontos 

fortes e fracos do Curso, destacando as evidências e justificando a nota de cada 

indicador das três dimensões do Instrumento de Avaliação do MEC e, em relação aos 

problemas identificados, o Curso recomendou ações de melhorias. As notas foram as 



seguintes:  Dimensão 1- Organização Didático Pedagógica, nota 4,44; Dimensão 2 - 

Corpo Docente e Tutorial, nota 4,20 e Dimensão 3 -  Infraestrutura , nota 4,69. Portanto 

a nota final do Curso foi de 4,42. 

4. Outros assuntos  

Foi informado aos presentes que a próxima reunião será no dia 10 de outubro com a 

apresentação da autoavaliação dos Cursos de Fisioterapia e Medicina. 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.  


