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A T A     D E     R E U N I Ã O       N º 3/ 2018 

 

Data: 02 de abril de 2018  

Horário: 14h30min 

Local: Sala de Reuniões da Reitoria 

 

Presenças: representantes docentes Daniel Brod Rodrigues de Souza, José Luis Silveira 

da Costa e Marília do Amaral Dias; representantes técnico-administrativos José Jadmir 

Gonçalves dos Santos e Paula Pruski Yamim; representantes da sociedade civil, 

Henrique Walner Alves Feijó e José Artur Torres Ronna. Convidado Leonardo Dutra 

Freitas. Justificaram ausência as docentes Letícia Oliveira de Menezes e Patrícia Osório 

Guerreiro e o representante técnico-administrativo Ezequiel Insaurriaga Megiato. 

 

1- Aprovação da ata 02 de 2018 

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

início apresentando o roteiro para a reunião. Após, ocorreu a aprovação da Ata 02 de 

2018, que havia sido enviada para apreciação do grupo, sendo necessários alguns 

ajustes. O grupo foi questionado quanto ao fato das atas das reuniões da CPA 

permanecerem acessíveis a toda comunidade, na página. A seguir do  debate foi aberta 

votação e, por unanimidade, o grupo entendeu que a divulgação das atas no site deverá 

ser mantida da mesma forma.  

2- Autoavaliação de Curso 

A coordenadora da CPA propôs que, neste ano de 2018, se tenha como foco as 

Autoavaliações de Curso, ocorrendo primeiramente com aqueles que terão visita in loco 

e com o Curso de Direito devido à realização do Enade este ano. A princípio serão oito 

cursos, sendo que três já estão com processo aberto no e-MEC. Após, foi apresentada a 

estrutura da Autoavaliação de Curso organizada de acordo com o novo Instrumento de 

Avaliação de Curso do MEC. A ideia é que ele seja discutido com uma subcomissão da 

CPA, para que posteriormente seja apresentado aos Coordenadores de Curso na 

próxima reunião da CPA. A subcomissão irá se reunir nas terças, quartas, e quintas-

feiras, das 10h às 12h, até o dia 26/04 e inicialmente será composta pela Coordenadora, 

professora Marília, a Procuradora Institucional Paula Yamim, o professor José Luis 

Costa, o Técnico-administrativo Leonardo Freitas e a Assessora Pedagógica Franciele 

Gastal. O representante da Sociedade Civil José Ronna,  informa que poderá participar 

na segunda quinzena do mês de Maio, caso seja necessária à prorrogação do prazo das 

discussões. 

3-Outros Assuntos   



A Coordenadora comunicou a todos que o seminário virtual “Comissão Própria de 

Avaliação: suas atribuições em decorrência das novas normas do Ensino Superior”, foi 

transferido para o dia 09/04, das 14h às 15h. Informou também que a próxima reunião 

será realizada no dia 07/05. Por fim, nada mais havendo a tratar, a coordenadora deu por 

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

 


