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A  T  A     D  E     R  E  U  N  I  Ã  O       N º  03/2006 
 
Data: 14 de junho de 2006 
Horário: 09h00 
Local: Reitoria - Sala 105 
Presença: professores Caruso, Daniel,Francisco, e Treptow; servidoras Paula, 
Márcia e Loiva e Dr. Neves e Dr. Feijó, pela sociedade civil. O Prof Chies justificou 
sua ausência. 
 
Foram tratados os seguintes assuntos: 
 
1 – Constituição da CPA – Portaria 083/2006. 
 Foi apresentado o teor da Portaria 083/2006, de sete de junho corrente, que 
renova o mandato dos membros da CPA para o período 2006/2008. Houve 
apenas uma alteração, com a entrada do Prof. Daniel Brod Rodrigues de Sousa, 
atualmente lotado da Escola de Direito, como representante dos docentes, no 
lugar da Profª Heloisa .  
 
2 - Aprovação da Ata Nº 02/2006, da Reunião anterior, de 29 de março 
 Submetida a apreciação foi aprovada por unanimidade. 
 
3 – Apreciação do Relatório da Auto-Avaliação. 
 O Sr. Coordenador apresentou os acréscimos que foram feitos ao Relatório 
desde a última reunião. Disse também da dificuldade de se obter alguns dados e 
que os do primeiro semestre de 2006 ainda não estão disponíveis. Como serão 
usados os mesmos dados que a universidade informa ao MEC, também na 
Avaliação será utilizada a mesma data base para não haver discrepâncias. 
 A CAP aprovou a condução que vem sendo dado ao Relatório. 
 Quanto à avaliação dos docentes, o assunto foi bastante debatido. 
Confirmou-se conclusão anterior de que é preciso rever o instrumento até agora 
adotado. Foi informado que o mesmo está sendo repensado por algumas áreas e 
no segundo semestre deverá ser feita esta discussão em caráter geral. O Sr. 
Coordenador relatou a manifestação do Sr. Reitor que deseja manter as séries 
históricas dessa avaliação. 
 Como resultado desse processo é que surgiu o Programa de Capacitação 
Docente, cuja ação está focada na identidade do professor de uma universidade 
católica. As próximas atividades desse Programa são o Curso sobre a História da 
Igreja e o curso de preparação para o ensino à distância.  
 
 Quanto à divulgação e socialização junto ao corpo docente, foi mantida a 
solicitação de espaço na reunião que a Reitoria promove ao início do semestre 
letivo. Será apresentado o sitio da avaliação e onde os professores podem 
encontrar as informações. Será dada uma semana para oferecerem sugestões. 
 Para os alunos, será divulgado por e-mail emitido pelo CI, bem como no 
SAAU, estudando-se a possibilidade de reuniões gerais por escola/instituto, como 
havia sido previsto.  



 No tocante aos funcionários, também será usado o e-mail e reuniões por 
áreas, a serem convocadas pela Pró-Reitoria Administrativa. 
 Foi decidido também buscar o apoio da Assessoria de Comunicação e 
Marketing para a divulgação junto à sociedade em geral e também auxiliar na 
divulgação junto à comunidade universitária. 
 Por último foi proposto que a executiva da CPA repasse a todos os 
membros, quando tiver pronta, a programação desses eventos.   
  
 

Nada mais foi tratado e foi encerrada a reunião. 
 


