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Presenças: docentes Francisco de Paula Marques Rodrigues, José Antônio 
Weykamp da Cruz, Letícia Oliveira de Menezes, Marília do Amaral Dias, Wemerson 
Delcio Parreira; funcionários Josiane Bülow Gomes, Paula Pruski Yamim; 
representantes da sociedade civil Henrique Walner Alves Feijó, José Artur Torres 
Ronna; representantes discentes Antônio Tiago de Matos Quiumento, Pamela 
Barros de Leon. Convidados professores Magda Westermann e Sérgio Decker.  
 
1- Leitura da Ata 03/14: 
 
Agradecendo a participação dos presentes, a coordenadora da CPA, Paula Pruski 
Yamim, deu início à reunião, com a leitura da ata 03/14. Após lida e anotadas 
algumas alterações, foi aprovada por unanimidade. 
 
2– Pesquisas de opinião: revisão dos instrumentos e discussão sobre 
operacionalização: 
 
A coordenadora da CPA, Sra. Paula Pruski Yamim, após a demonstração de um 
questionário do estudante preenchido quando da realização do ENADE, relatou que 
as pesquisas de opinião com os alunos serão efetuadas através dos relatórios 
gerados em 2010, 2011, 2012, sendo a vantagem deste trabalho não desgastar o 
processo, tendo em vista que os discentes já preenchem a avaliação dos docentes. 
Sugeriu, ainda, a formação de uma subcomissão da CPA para análise deste 
material.  
 
3 – Autoavaliação de cursos (continuação da autoavaliação do Curso de 
Administração): 
 
Após breve relato da apresentação anterior do material de autoavaliação do curso 
de Administração (Síntese, Dimensão 1 e Dimensão 2) a professora Magda 
Westermann deu seguimento ao trabalho, agora com a dimensão 3, sendo 
demonstrada e pontuada pelo grupo. Finalizando, a coordenadora da CPA 
agradeceu e parabenizou os professores Magda Westermann e Sérgio Decker pelo 
trabalho de implementação da autoavaliação do curso de Administração. 
 
4 – Outros Assuntos 
 
A Sra. Paula Pruski Yamim sugeriu que a continuação das discussões sobre a 
operacionalização e instrumentos das pesquisas de opinião se dê no próximo 
encontro. Agradeceu também o trabalho realizado pela professora Marília do Amaral 
Dias, que deu tratamento estatístico na geração da amostra para pesquisa de 



opinião da comunidade em geral e dos egressos. O representante da sociedade civil 
José Artur Torres Ronna relembrou ao grupo sobre a decisão constada em ata de 30 
de julho de 2013 de que as pesquisa de opinião com egressos teriam um projeto 
piloto, realizado no curso de Administração, com os formandos informados no Censo 
de 2012. Naquela ocasião foi discutida a forma de aplicação deste questionário, e o 
grupo chegou ao consenso de que seria feito um primeiro contato através de email, 
seguido de telefonema aos que não responderem a este. Nada mais havendo a 
tratar, a senhora Paula Pruski Yamim deu por encerrada a reunião, sendo lavrada 
por mim, Clara Barbosa, a presente ata. 


