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A  T  A     D  E     R  E  U  N  I  Ã  O       N º  01 / 2011 
 
 

Data: 30 de março de 2011 
Horário: 9 horas 
Local: Sala 105 da Reitoria. 
 
Presenças: docentes Adriana Silva Galho, Carla Diniz Lopes, Francisco de Paula 
Marques Rodrigues, Pedro Ernesto Andreazza; funcionários Paula Yamim, Ana 
Maria Hackbart, Maurício Karini; representante da sociedade civil José Artur Torres 
Ronna. 
 
Agradecendo a participação dos presentes, o coordenador da CPA, Professor 
Francisco Rodrigues, saudou a todos apresentando, respectivamente, a funcionária 
Ana Maria dos Santos Hackbart e o Sr. José Dias Vianna Filho como representante 
da Sociedade Civil, permanecendo no aguardo, em resposta ao memorando 01, da 
substituição do acadêmico Augusto Garcia Schmidt. 
Cumprindo a pauta da reunião, passou-se ao primeiro item. 
 
1 – Apreciação da Ata no 10/10  
 

Após lida a Ata no 10/10, a mesma foi aprovada por unanimidade. 
 
2 – Aprovação do Plano de Ação 2011 
 

O Sr. Coordenador lembrou que o corrente ano coincide com a realização das 
pesquisas de opinião. Quanto à agenda de reuniões da CPA, ficou acordado que 
serão todas as últimas quartas-feiras do mês, às 10hs. Também ficou estabelecido o 
prazo máximo para renovação de componentes em 27 de abril próximo. Em relação 
à continuidade do processo de Avaliação Institucional, o Prof. Pedro Ernesto sugeriu 
que fosse levado em consideração, na construção do Relatório de Avaliação 
Institucional, a elaboração de pontos fortes e fracos com possíveis ações a serem 
incorporadas ao PDI. O Coordenador da CPA reforçou a proposta, sugerindo que, 
de certo modo, se “reviva” o comitê de recredenciamento, construindo-se o relato 
por dimensões, ficando a iniciativa por parte da Reitoria. Ficou decidido que o 
relatório conclusivo terá a data limite em 30 de novembro. Também foi requerido 
pelo Sr José Artur Ronna, para próxima reunião, cópias do Relatório de 
Autoavaliação 2010 aos presentes. Quanto à manutenção do sítio da CPA, o Sr. 
Coordenador mostrou-se preocupado com as atualizações das informações de 
2011/1, devido à mudanças de coordenação do C.I. e do sistema. Em relação ao 
processo e a construção de instrumentos de Autoavaliação e Avaliação Docente, 
haverá uma interligação com a discussão do PPI, segundo sugestão da Pró Reitoria 
Acadêmica tendo, o Sr. Coordenador, optado por retirar este item e repassá-lo ao 
PADOC. Em relação às pesquisas de opinião, o professor Francisco Rodrigues, 
coordenador da CPA, solicitou que cada grupo responsável trabalhe para rever os 
instrumentos, dando ênfase às 10 dimensões do SINAES. Por fim, quanto às 
reuniões extraordinárias do PAIUNG foi relatado que já houve o primeiro encontro 



dia 15 de março, com agendamento seguinte marcado para os dias 11 a 13 de maio 
quando ocorrerá o VI Seminário Temático do PAIUNG. Após aprovado o Plano de 
Ação 2011, passou-se ao item seguinte da reunião. 
 
3 – Outros assuntos 
 

Incentivados pelo Sr. Coordenador, os membros da CPA discutiram sobre a 
experiência do trabalho durante a Avaliação Institucional, reiterando a necessidade 
de alavancar o processo como rotina da Instituição. 
 
Nada mais havendo a tratar e sem novas manifestações, o Coordenador da CPA 
deu por encerrada a reunião e determinou que fosse lavrada por mim, Clara 
Barbosa, a presente ata. 


