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A T A     D E     R E U N I Ã O       N º 4/ 2018 

 

Data: 07 de maio de 2018  

Horário: 14h30min 

Local: Sala de Reuniões da Reitoria 

 

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

Silveira da Costa, Letícia Oliveira de Menezes e Marília do Amaral Dias; a 

representante técnica-administrativa Paula Pruski Yamim; o representante discente 

Felipe Ferreira Pinto e os representantes da sociedade civil Henrique Walner Alves 

Feijó e José Artur Torres Ronna. Convidados, o técnico-administrativo Leonardo Dutra 

Freitas, as diretoras de centros Ana Claúdia Vinholes Siqueira Lucas e Moema 

Nudilemon Chatkin e as coordenadoras de curso Ana Luiza Berg Barcellos, Ana Lucia 

Soares de Azevedo, Adriane da Silva Machado Mobbs, Andrea Veiga Wagner, Giane 

Braida e Regina Bosenbecker da Silveira. Justificou ausência a docente Patrícia Osório 

Guerreiro e os representantes técnico-administrativos Ezequiel Insaurriaga Megiato e 

José Jadmir Gonçalves dos Santos.  

 

1- Autoavaliação de Curso 

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

agradecendo aos diretores de centro e coordenadores de curso pela presença, como 

também à subcomissão pela contribuição na elaboração do Modelo Padrão do 

Instrumento de Autoavaliação de Cursos. Salientou que o objetivo da reunião é 

apresentar esse modelo para os coordenadores dos doze cursos que primeiramente vão 

realizar essa autoavaliação proposta pela CPA. Justificou a escolha desses cursos e 

apresentou o prazo para autoavaliação, ficando estipulado o período de 28/05 a 

28/09/2018 para os cursos de Ciências Contábeis, Direito, Filosofia, Serviço Social e 

Teologia  e o período de 02/07 a 31/10/2018,  os cursos de Enfermagem, Engenharia 

Civil, Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Psicologia e Tecnologia em Segurança 

pública. Dando seguimento a senhora Paula apresentou a estrutura do modelo de 

autoavaliação, respondendo aos questionamentos dos presentes à medida que foram 

surgindo. 

 

2-Outros Assuntos   

Após ocorreu a aprovação da Ata 03 de 2018 que havia sido enviada anteriormente para 

apreciação do grupo, sendo necessários alguns ajustes. A coordenadora divulgou os 

dados numéricos da avaliação docente pelos discentes, solicitando a colaboração dos 

coordenadores de curso na sensibilização dos alunos para a importância de realizarem 



essa avaliação. Até o momento, 1006 alunos fizeram a avaliação docente, 

correspondendo a um percentual de 31%. Informou também que a próxima reunião será 

realizada no dia 28/05. Por fim, nada mais havendo a tratar, a coordenadora deu por 

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

 


