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Presenças: representantes docentes Daniel Brod Rodrigues de Souza, José Luis Silveira 
da Costa, Marília do Amaral Dias, Patrícia Osório Guerreiro; representantes técnico-
administrativos Ezequiel Insaurriaga Megiato, José Jadmir Gonçalves dos Santos, Paula 
Pruski Yamim; representantes discentes Felipe Ferreira Pinto, Querton Ricardo Costa da 
Silva; representantes da sociedade civil Henrique Walner Alves Feijó, José Artur Torres 
Ronna. Convidados Pró-Reitora  Acadêmica Patrícia Haertel Giusti,  Pró-Reitor 
Administrativo Eduardo Insaurriaga dos Santos e Coordenadora de Infraestrutura Daiane 
Borges Dias. Justificaram ausência a docente Letícia Oliveira de Menezes e o 
representante técnico-administrativo Ezequiel Insaurriaga Megiato. 

1- Apresentação e discussão do resultado dos 5 eixos do instrumento de 
autoavaliação institucional 

Dando as boas vindas, a coordenadora da CPA, Marília do Amaral Dias deu início 
à reunião agradecendo aos presentes, sobretudo pelo trabalho de autoavaliação 
dos 5 eixos do instrumento de autoavaliação institucional. Ressaltou que os 
resultados entregues pelos grupos, com aplicação de médias nas notas dos 
indicadores relacionados e com as evidências, constarão do Relatório Anual da 
CPA. Por solicitação dos convidados, as apresentações da autoavaliação 
institucional iniciaram pelos eixos 3 e 4. 

2 -  Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

A Pró-Reitora Acadêmica apresentou os indicadores do eixo 3 de autoavaliação 
institucional, enfatizando as evidências e a justificativa da nota de cada indicador. 
As notas foram: 3.1 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os 
cursos de graduação – Nota 4,5; 3.2 Políticas de ensino e ações acadêmico-
administrativas para os cursos de pós-graduação stricto sensu – Nota 4,1; 3.3 
Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de pós-
graduação lato sensu – Nota 4,1; 3.4 Políticas institucionais e ações acadêmico-
administrativas para a pesquisa ou iniciação científica, tecnológica, artística e 
cultural – Nota 4; 3.5 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas 



para a extensão – Nota 3,9; 3.6 Políticas institucionais e ações de estímulo 
relacionadas à difusão das produções acadêmicas: científica, didático-pedagógica, 
tecnológica, artística e cultural – Nota 3,3; 3.7 Comunicação da IES com a 
comunidade externa – Nota 4; 3.8 Comunicação da IES com a comunidade interna 
– Nota 3;  3.9 Programa de atendimento aos estudantes – Nota 4,1; 3.10 
Programas de apoio à realização de eventos internos, externos e à produção 
discente – Nota 3,3; 3.11 Política e ações de acompanhamento dos egressos – 
Nota 2; 3.12 Atuação dos egressos da IES no ambiente socioeconômico – Nota 2. 
Este eixo teve nota final 3,5. 

3 – Eixo 4 - Políticas de Gestão 

O Pró-Reitor Administrativo apresentou os indicadores do eixo 4 de autoavaliação 
institucional, também destacando as evidências e a justificativa das notas. 
Indicadores: 4.1 Política de formação e capacitação docente – Nota 4,3; 4.2 Política 
de formação e capacitação do corpo técnico-administrativo – Nota 4; 4.3 Gestão 
institucional – Nota 5; 4.4 Sistema de registro acadêmico – Nota 4,2; 4.5 
Sustentabilidade financeira – Nota 4; 4.6 Relação entre o planejamento financeiro 
(orçamento) e a gestão institucional – Nota 4; 4.7 Coerência entre plano de carreira 
e a gestão do corpo docente – Nota 4,7; 4.8 Coerência entre o plano de carreira e a 
gestão do corpo técnico-administrativo – Nota 2. A nota final deste eixo é 4,0. 

4 - Infraestrutura Física 

Daiane Borges Dias relatou o eixo 5, comparando as notas de 2016 com as 
atribuídas em 2017,  ressaltando as evidências, a contextualização das notas e os  
plano de metas para cada indicador, sendo os indicadores: 5.1 Instalações 
administrativas – Nota 2;  5.2 Salas de aula – Nota 3;  5.3 Auditórios – Nota 3;  5.4 
Sala dos professores – Nota 3;  5.5 Espaços para atendimento aos alunos – Nota  
1;  5.6 Infraestrutura para CPA – Nota  3;  5.7 Gabinetes/estações de trabalho para 
professores em tempo integral – TI – Nota 3;  5.8 Instalações sanitárias – Nota 2; 
5.9 Biblioteca: infraestrutura física – Nota 3; 5.10 Biblioteca: serviços e 
informatização – Nota 2,5;  5.11 Biblioteca: plano de atualização do acervo – Nota 
3;  5.12 Salas de apoio de informática ou infraestrutura equivalente – Nota 2;  5.13 
Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação – Nota 3; 5.14 
Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura física – 
Nota 3;  5.15 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: serviços – 
Nota 3;  5.16 Espaços de convivência e de alimentação – Nota 2 . Obtendo nota 
final  2,6 . 

5 - Outros Assuntos  

Como não foi possível a apresentação dos eixos 1 e 2, ficou agendada uma 
reunião extraordinária da CPA para o dia 11/12/2017, com  a finalidade da 
autoavaliação destes eixos. Finalizando, nada mais havendo a tratar, a 
Coordenadora da CPA deu por encerrada a reunião, sendo lavrada por mim, 
Franciele  da Silva Gastal, a presente ata.  


