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Presenças: representantes docentes Francisco de Paula Marques Rodrigues, Letícia 

Oliveira de Menezes, Marília do Amaral Dias; representantes técnico-administrativos José 

Jadmir dos Santos, Maurício Romel Lopes Karini, Paula Pruski Yamim; representantes 

discentes Karine de Castro da Silva e Querton Ricardo Costa da Silva; representante da 

sociedade civil José Artur Torres Ronna. Justificaram ausência a representante docente 

Patrícia Osório Guerreiro e o representante da sociedade civil Henrique Walner Alves 

Feijó, 

1- Revisão da Ata 12/15 para aprovação 

Dando as boas vindas, a coordenadora da CPA, Paula Pruski Yamim deu início à reunião, 
sendo revisada e aprovada a Ata 12/15. 

2- Relatório de Autoavaliação 2015 

Prosseguindo o trabalho da reunião anterior de análise e aprovação do Relatório de 
Autoavaliação Institucional/2016, a coordenadora da CPA justificou que, pela extensão do 
material correspondente ao Anexo 1 - Autoavaliação do curso de Arquitetura, foram 
selecionados os documentos necessários ao entendimento do conjunto. Informou que o 
prazo de postagem junto ao MEC é 31/03/2016. O docente Francisco de Paula Marques 
Rodrigues ressalvou o tamanho do arquivo, sugerindo que, em edições posteriores, se 
trabalhe com links, pela facilidade de utilização e leitura em qualquer dispositivo.  

3) Processo de Autoavaliação Institucional 

Pensando no processo de autoavaliação institucional, foi retomado o quadro de 
responsabilidades por indicadores. O representante técnico administrativo Maurício Romel 
Lopes Karini salientou a necessidade de mensuração de alguns conceitos. O docente 
Francisco de Paula Marques Rodrigues mostrou preocupação com o trabalho de 
esclarecimento dos responsáveis em relação à dinâmica de relacionamento dos 
indicadores, questionando o que será prioridade em relação a todo trabalho institucional. 
O Sr. Maurício Romel Lopes Karini lembrou aos demais que a maioria dos indicadores 
também são tratados, concomitantemente, em outras instâncias e instrumentos. Foi 
reforçada a importância deste membro da CPA no trabalho de autoavaliação institucional, 
pela sua função de coordenador do Planejamento Estratégico e da Assessoria de 
Planejamento, Controle e Qualidade. Finalizando, foi decidido o preparo de material e 
evidências do Eixo 1 da Autoavaliação para simulação. 

4) Outros Assuntos 

Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora da CPA deu por encerrada a reunião, sendo 
lavrada por mim, Clara Barbosa, a presente ata.  


