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A  T  A     D  E     R  E  U  N  I  Ã  O       N º  02/ 2015 
 
 
Data: 25 de março de 2015  
Horário: 14h30min 
Local: Miniauditório do Prédio da Reitoria  
 
 
Presenças: representantes docentes Francisco de Paula Marques Rodrigues, José 
Antônio Weykamp da Cruz, Letícia Oliveira de Menezes, Marília do Amaral Dias; 
representantes técnico-administrativos Josiane Bülow Gomes, Maurício Romel 
Lopes Karini, Paula Pruski Yamim; representantes da sociedade civil Henrique 
Walner Alves de Feijó, José Artur Torres Ronna.  
 
1- Agradecendo a participação dos presentes, a coordenadora da CPA, Paula Pruski 
Yamim, deu início à reunião, informando que a ata anterior e a atual seriam 
encaminhadas aos membros da CPA por email. 
 
2–.Relatório de Autoavaliação 
 
A Coordenadora passou a palavra aos presentes, visando sugestões/correções no 
texto do relatório de autoavaliação. A maioria das sugestões foram em relação à 
formatação e ordem de escrita. No item 4.2.7 (Coerência entre o PDI e ações de 
responsabilidade social: inclusão social), concordou-se na permanência do texto 
original. No 4.2.9 (Internacionalização: coerência entre o PDI e as ações 
institucionais), acordou-se em não mudar o texto, mas recomendar às instâncias 
pertinentes a colocação de ação concreta no PDI. A docente Marília do Amaral Dias 
sugeriu a nomeação das siglas existentes no texto. Já no item 3.1 (Resultados da 
Autoavaliação dos Cursos) o representante da Sociedade Civil, José Artur Torres 
Ronna propôs a utilização do termo “sugerida” como data final, ao invés de “fixada”. 
O docente Francisco de Paula Marques Rodrigues atentou para que se 
compatibiliza-se as redações dos itens 3.1 e 2.1 (Autoavaliação dos Cursos), 
explicando que se trabalhou na autoavaliação de cursos com mais dos que os do 
ciclo citado, ainda sugerindo que nos próximos trabalhos neste sentido se foque nos 
cursos sujeitos à avaliação externa.  
 
3- Instrumento de Avaliação EAD 
 
Conforme decidido na reunião anterior (04/março), os membros da CPA receberam, 
por email, o material elaborado pela equipe técnica da EAD, para uma análise 
individual. Passou-se então, nesta reunião, à discussão do assunto. Foi consenso 
que a proposta apresentada complementa os pressupostos já adotados pela CPA, 
mostrando-se coerente com a modalidade de EaD e que, como em todo o processo 
avaliativo no escopo da CPA, as ações sugeridas devem ser constantemente 
revisadas em uma contínua busca de qualidade. 
 
4 – Outros Assuntos 



Ficou decidida a troca de horário da reunião mensal para a última segunda-feira de 
cada mês, às 14h30min. Devido à troca, a coordenadora da CPA enviará o Plano de 
Ação com as datas corrigidas aos membros da Comissão Própria de Avaliação. 
Nada mais havendo a tratar, a coordenadora da CPA deu por encerrada a reunião, 
sendo lavrada por mim, Clara Barbosa, a presente ata. 
 
 


