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A  T  A     D  E     R  E  U  N  I  Ã  O       N º  05 / 2008 
 
 

Data: 25 de junho de 2008 
Horário: 09h00 
Local: Reitoria - Sala 105 
 

Presença: professores Francisco, Pedro Ernesto, William Peres e Treptow; 
servidoras Paula e Maurício Karini, Dr. Feijó e Dr. Jorge Almeida como 
representantes da sociedade civil. O professor Maurício Tavares, a funcionária 
Loiva e o acadêmico Ronna justificaram a ausência.  
 

A reunião contou também com os seguintes representantes da Pró-Reitoria 
Acadêmica: Profª Myriam Siqueira da Cunha (Pró-Reitora), Srª. Flavia Braga 
Jonas (Secretária), Prof. Rubilar Simões Jr. (Coordenador de Graduação) e Prof. 
Fabian Primo (Coordenador de Educação Continuada). 
 

Assuntos tratados: 
 

Por proposta do Sr Coordenador e concordância geral, houve uma mudança na 
seqüência da ordem do dia. 
 

1. Nova Composição da CPA 
 

 O Sr Coordenador saudou a todos e em especial aos novos integrantes da 
CPA presentes: professor Pedro Ernesto e William e ao funcionário Maurício 
Karini. Justificou as ausências do professor Maurício Tavares e do acadêmico 
Ronna. Explicou então o que é a CPA e o seu funcionamento. Disse que já havia 
remetido via internet, entre outros, o regulamento interno da Comissão, os 
relatório enviados ao MEC e a portaria de designação. Retomando, brevemente, o 
plano de trabalho da CPA, tratou-se da agenda de reuniões, já que um dos 
participantes ficara impedido de participar as quartas pela manhã, por ter atividade 
externa à Universidade e outro que, eventualmente, não poderia participar 
também. Foi decidido que as reuniões continuarão na última quarta-feira do mês, 
no turno da tarde. 
 A seguir foi feita uma breve explanação sobre o que a CPA está fazendo a 
respeito da auto-avaliação, seguindo o modelo do SINAES para os avaliadores 
externos. 
 

2. Mandato da Coordenação 
 

 Debateu-se a seguir a não coincidência do mandato do Sr Coordenador 
com o mandato de membros da comissão. Decidiu-se por enviar correspondência 
à Reitoria, solicitando que, sempre ao início de um novo período de mandato de 
componentes da CPA, seja feita a eleição e formalização, também, do 
coordenador. Por voto de todos os presentes, foi aprovada a escolha do Prof. 
Francisco para permanecer como coordenador, dada sua formação na área, 
experiência e trabalho que vem desenvolvendo. 
 



3. Ata da Reunião nº 04/2008, de 28/05/2008 
 

 O Sr Coordenador informou que a ausência da representação discente, até 
a reunião anterior, dava-se pelos estudantes terem concluído seu curso no final de 
2007 e o DCE estar em processo de troca de diretoria. Os novos representantes 
discentes foram escolhidos pela reitoria, independente da indicação do DCE. 
 Também foi transmitido ao plenário que o Relatório de Auto-Avaliação 
(2006-2008) foi protocolado junto ao E-MEC.. 
 Apreciado o conteúdo da Ata, esta foi aprovada. 
 

4. Avaliação dos Docentes da EAD 
 

 A Srª Paula solicitou, em nome do Coordenador da EAD, professor 
Christiano Ávila, que a CPA promovesse também avaliação dos docentes da EAD. 
O professor Francisco pediu que a solicitação fosse feita formalmente e por escrito 
para exame e para pautar para a próxima reunião. 
 

5. Avaliação da Dimensão nº2 
 

 Já com a presença da Srª Pró-Reitora, foi reiniciada a avaliação da 
Dimensão nº2 a partir das pendências da última reunião. 
 O Sr Coordenador fez um retrospecto do que já havia sido avaliado pela 
CPA nesta dimensão, passando-se a seguir a examinar os itens faltantes. 
 

 2.3.1 – Políticas Institucionais para a pós-graduação “stricto sensu” e 
formas de sua operacionalização. 
 Concluiu-se pela necessidade de terminar a revisão dos textos e 
informações. Foi concedida a nota 3. 
 

 2.3.2 – Atuação e recursos do órgão coordenador das atividades e políticas 
de pós-graduação “stricto sensu”. 
 Também aqui será preciso rever e atualizar os textos. A nota 4 é que 
obteve o consenso do plenário. 
 

 2.5.1 – Políticas Institucionais de Extensão e formas de sua 
operacionalização. 
 

 2.5.2 – Vinculação das atividades de extensão com a formação e sua 
relevância com o entorno. 
 

 Nos dois itens acima foi concedida a nota 4, mas com a recomendação de 
que os textos também devem ser revistos e atualizados para a nova estrutura da 
Universidade, bem como atualização de dados e estatísticas. 
 A Srª Pró-Reitora solicitou ainda aos seus assessores que fosse feita uma 
revisão nos textos referentes ao item 2.4, ficando de enviá-los à CPA. 
 

6. Outros Assuntos 
 

 Nada mais constava de pauta. Em não havendo mais nada a tratar, foi 
encerrada a reunião e lavrada esta ata.  


