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A  T  A     D  E     R  E  U  N  I  Ã  O       N º  05/2007 
 
Data: 22 de agosto de 2007 
Horário: 09h00 
Local: Reitoria - Sala 105 
Presença: professores Francisco, Brod, Ambrósio e Treptow; servidoras Márcia e 
Paula, representantes da sociedade civil Dr. Neves e Dr. Feijó. Tive justificada a 
sua ausência a servidora Loiva. 
 
A reunião contou ainda com as participantes da executiva da CPA, Clara e Ana 
Paula 
 
Assuntos tratados: 
 
1 – Ata da reunião de 11 de julho de 2007. 
 
 A ata foi aprovada com a ressalva de que as pessoas que deverão estar 
junto à CPA na discussão da auto-avaliação são as pessoas que forneceram as 
informações. 
 
2 – Jornal da Avaliação 
 
 O Prof. Francisco disse que, embora o esforço da CPA, o Jornal ainda não 
está pronto, passando agora por uma revisão do português. Assim que estiver 
impresso será distribuído aos alunos e professores. Mencionou ainda que a Sra, 
Pró-Reitora de Graduação, Profª. Myriam, manifestou o desejo de reunir com os 
alunos de cada curso para tratar da avaliação e na ocasião seria distribuído este 
jornal.  
 
3 – Informações sobre Avaliação dos Cursos, ENADE e Recredenciamento 
 
 O Sr. Coordenador informou o andamento das Avaliações de Cursos e do 
Recredenciamento da Universidade, sendo que a documentação do 
recredenciamento  foi enviada ao MEC dentro do prazo de 15 de agosto. Quanto 
ao ENADE, a servidora Paula relatou como está o envio ao MEC dos dados dos 
alunos que participaram da prova deste ano, o que deverá ser concluído em 
seguida. 
 
4 – Continuidade da auto-avaliação 
 
 Após ter feito algumas explicações e repassado informações sobre o 
andamento deste processo, o Prof. Francisco coordenou a avaliação da dimensão  



4 – A comunicação com a sociedade.  
   A partir deste momento participou também da reunião o servidor Cleiton 
Bierhalz Decker, que é o Coordenador da Assessoria de Comunicação e 
Marketing, responsável pelas informações constantes dessa dimensão. Após 
debates concluiu-se por conferir o valor 4 (quatro) ao indicador 4.1.1 em razão de 
algumas deficiências constatadas quanto aos mecanismos de coleta das 
informações. O Sr. Cleiton disse que semanalmente é feito o contato telefônico 
com todas as direções em busca de matérias para divulgar e que nem sempre há 
retorno. Por outro lado, há evidências de que alguns assuntos não são 
devidamente divulgados por não chegarem à Assessoria.   
 No indicador 4.1.2 – que ainda não tem descritor, o Sr. Cleiton informou que 
há um sistema de Ouvidoria no portal da Universidade, o que se constatou na hora 
no computador. São cerca de dez e-mails diários contabilizados pela Assessoria, 
que os acolhe e encaminha às unidades interessadas. O sistema não possui, até o 
momento, um fluxo de retorno aos demandantes da ouvidoria. O conceito atribuído 
foi 4 (quatro). 
 Quanto à Comunicação externa atribui-se o valor 4 (quatro) aos dois 
indicadores 4.2.1 e 4.2.2, mas debateu-se a necessidade de melhorias no texto e 
no trabalho que desenvolve, em especial quanto a uma melhor descrição, por 
exemplo de participação em Feiras e Eventos. 
 
 Devido ao adiantado da hora, a reunião foi encerrada neste ponto, ficando 
para a próxima a avaliação da Dimensão 8 e de outras. 
 
 
 Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada 
esta ata.                           
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