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A T A     D E     R E U N I Ã O       N º  1/ 2018 

 

Data: 26 de fevereiro de 2018  

Horário: 14h30min 

Local: Sala de Reuniões da Reitoria 

 

Presenças: representantes docentes Daniel Brod Rodrigues de Souza, Marília do Amaral 

Dias, Patrícia Osório Guerreiro; representantes técnico-administrativos, José Jadmir 

Gonçalves dos Santos, Paula Pruski Yamim; representante discente Felipe Ferreira 

Pinto; representante da sociedade civil, José Artur Torres Ronna. Justificaram ausência 

os representantes docentes José Luis Silveira da Costa e Letícia Oliveira de Menezes; o 

representante técnico-administrativo Ezequiel Insaurriaga Megiato e o representante da 

sociedade civil Henrique Walner Alves Feijó. 

 

1- Relatório de Autoavaliação Institucional 2017 

Dando as boas vindas, a coordenadora da CPA, Profª Marília do Amaral Dias deu início 

apresentando o roteiro para a reunião. Após foi apresentado o Relatório de 

Autoavaliação Institucional de 2017, para sugestões e complementos, em especial, das 

atividades realizadas pela CPA em 2017 e das ações decorrentes da análise dos dados. 

Salientou que o Relatório ainda não estava completo, faltando algumas informações 

sobre as ações realizadas e o planejamento de melhorias, relativas aos eixos 2, 3 e 4. Por 

esse motivo, haverá reunião extraordinária, dia 19/03, para a finalização do Relatório, 

que será encaminhado anteriormente, por email, aos membros da Comissão para 

apreciação e considerações prévias.  

2- Novos Instrumentos de Avaliação Externa 

A coordenadora da CPA apresentou as principais mudanças nos Instrumentos de 

Avaliação Externa do SINAES, tanto Institucional quanto de Cursos de Graduação, 

destacando os termos Inovação, Mundo do Trabalho e Características Locais e 

Regionais do Curso, que estão em vários indicadores para obtenção do conceito cinco. 

Expôs também que nesse ano ocorrerá a participação dos coordenadores de curso nas 

reuniões da CPA, iniciando pelos cursos do ciclo azul do Enade. 

3-Outros Assuntos   

Foi informada a atividade do Programa de Aperfeiçoamento Docente- PADoc realizada 

aos coordenadores de curso sobre o novo Instrumento de Avaliação de Curso. A 

Professora Marília relatou que será apresentada na reunião extraordinária a estrutura do 



Plano de Trabalho da CPA, para ser analisado com o grupo. Para otimização das 

reuniões, as atas passarão a serem enviadas por email para apreciação prévia dos 

membros da CPA. Por fim, nada mais havendo a tratar, a coordenadora deu por 

encerrada a reunião, sendo lavrada por mim, Franciele Gastal, a presente ata. 


