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Data: 27 de julho de 2015   
Horário: 14h30min 

Local: Reitoria – Sala de reuniões 

 

Presenças: representantes docentes Letícia Oliveira de Menezes, Marília do 
Amaral Dias, Patrícia Osório Guerreiro; representantes técnico-administrativos 
Josiane Bülow Gomes, Maurício Romel Karini, Paula Pruski Yamim; 
representantes da sociedade civil Henrique Walner Alves de Feijó, José Artur 
Torres Ronna; representantes discentes Karine de Castro da Silva e Querton 
Ricardo Costa da Silva. Ausência justificada Francisco de Paula Marques 
Rodrigues. 
 
1- Apresentação da planilha com indicadores BSC pelo coordenador do 
Planejamento Estratégico 
 
O coordenador do Planejamento Estratégico – PE – Maurício Romel Karini 
relatou o processo de compatibilização entre os instrumentos e programas de 
planejamento e avaliação envolvendo o Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI), Planejamento Estratégico (P.E), Programa Gaúcho de Qualidade e 
Produtividade (PGQP) e o Instrumento de Avaliação Institucional Externa 
através da metodologia de controle utilizando indicadores BSC. 
 
2–. Estudo do Instrumento de Avaliação Institucional Externa do MEC 
(continuação) 
 
Dando continuidade ao estudo do Instrumento de Avaliação Institucional 
Externa do MEC, foi feita a análise dos indicadores 3.8 (Comunicação da IES 
com a comunidade interna), 3.9 (Programas de atendimento aos estudantes), 
3.10 (Programas de apoio à realização de eventos internos, externos e à 
produção discente), 3.11 (Política e ações de acompanhamento dos egressos), 
1.1 (Evolução institucional a partir dos processos de Planejamento e Avaliação 
Institucional) e 1.2 (Projeto/processo de autoavaliação institucional). Após 
discussão, chegou-se ao consenso dos seguintes cruzamentos: indicador 3.8 
(Comunicação da IES com a comunidade interna) com ele mesmo e com os 
indicadores 1.4 (Autoavaliação institucional e avaliações externas: análise e 
divulgação dos resultados), 4.1 (Política de formação e capacitação docente) e 
5.13 (Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação); indicador 3.9 
(Programas de atendimento aos estudantes) com ele mesmo e com o indicador 
5.5 (Espaços para atendimento aos alunos); indicador 3.10 (Programas de 
apoio à realização de eventos internos, externos e à produção discente) com 
ele mesmo e com os indicadores 3.1 (Políticas de ensino e ações acadêmico 
administrativas para os cursos de graduação), 3.2 (Políticas de ensino e ações 
acadêmico administrativas para os cursos de pós-graduação stricto sensu), 3.3 
(Políticas de ensino e ações acadêmico administrativas para os cursos de pós-



graduação lato sensu), 3.4 (Políticas institucionais e ações acadêmico 
administrativas para a pesquisa ou iniciação científica, tecnológica, artística e 
cultura), 3.5 (Políticas institucionais e ações acadêmico administrativas para a 
extensão) e 3.6 (Políticas institucionais e ações de estímulo relacionadas à 
difusão das produções acadêmicas: científica, didático-pedagógica, 
tecnológica, artística e cultura); indicador 3.11 (Política e ações de 
acompanhamento dos egressos) com ele mesmo e com o indicador 3.12 
(Atuação dos egressos da IES no ambiente socioeconômico); indicador 3.12 
(Atuação dos egressos da IES no ambiente socioeconômico) com ele mesmo e 
com o indicador 3.11 (Política e ações de acompanhamento dos egressos); 
indicador 1.1 (Evolução institucional a partir dos processos de Planejamento e 
Avaliação Institucional) com ele mesmo e com os indicadores 1.2 
(Projeto/processo de autoavaliação institucional.), 1.4 (Autoavaliação 
institucional e avaliações externas: análise e divulgação dos resultados) e 1.5 
(Elaboração do relatório de autoavaliação); indicador 1.2 (Projeto/processo de 
autoavaliação institucional.) com ele mesmo e com os indicadores 1.3 
(Autoavaliação institucional: participação da comunidade acadêmica.), 1.4 
(Autoavaliação institucional e avaliações externas: análise e divulgação dos 
resultados) e 1.5 (Elaboração do relatório de autoavaliação); indicador 1.3 
(Autoavaliação institucional: participação da comunidade acadêmica) com ele 
mesmo e com os indicadores 1.2 (Projeto/processo de autoavaliação 
institucional), 1.4 (Autoavaliação institucional e avaliações externas: análise e 
divulgação dos resultados) e 1.5 (Elaboração do relatório de autoavaliação); 
indicador 1.4 (Elaboração do relatório de autoavaliação) com ele mesmo e  
com os indicadores 1.2 (Projeto/processo de autoavaliação institucional.), 1.3 
(Autoavaliação institucional: participação da comunidade acadêmica.) e 1.5 
(Elaboração do relatório de autoavaliação); indicador 1.5 (Elaboração do 
relatório de autoavaliação) com ele mesmo e com os indicadores 1.2 
(Projeto/processo de autoavaliação institucional.), 1.3 (Autoavaliação 
institucional: participação da comunidade acadêmica.) e 1.4 (Elaboração do 
relatório de autoavaliação).  

5 – 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.  


