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A T A     D E     R E U N I Ã O       N º 10/ 2018 

 

Data: 26 de novembro de 2018  

Horário: 14h30min 

Local: Sala 407C 

 

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

da Costa, Letícia Oliveira de Menezes, Marília do Amaral Dias; a representante técnico-

administrativa, Paula Pruski Yamim; o representante discente Felipe Ferreira Pinto e os 

representantes da sociedade civil José Artur Torres Ronna e Henrique Walner Alves 

Feijó. Justificaram ausência a representante docente Patrícia Osório Guerreiro, o 

representante técnico-administrativo José Jadmir Gonçalves dos Santos. Convidados 

presentes: as coordenadoras de Curso Ana Luiza Berg Barcellos, Andrea Veiga Wagner, 

Giane Braida e Regina Bosenbecker da Silveira  

 

1. Autoavaliação de Cursos 

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 

Cursos. Ressaltou que os resultados entregues pelos coordenadores, com aplicação de 

médias nas notas dos indicadores relacionados com cada dimensão do Instrumento de 

Avaliação do MEC, constarão do Relatório Anual da CPA de 2018. Na sequência, 

aproveitando a presença das coordenadoras, reforçou a solicitação enviada por email 

sobre o preenchimento do formulário: Análise da Avaliação de Curso pelo aluno e a 

importância dos dados do referido formulário para a elaboração do Relatório de 

Autoavaliação 2018. Informou ainda que dos 12 cursos que deveriam realizar a 

autoavaliação este ano, apenas os Cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, 

Psicologia e Odontologia, conseguiram completar.  Como os Cursos de Ciências 

Contábeis, Filosofia Bacharelado e Teologia receberam visita in loco, considerou-se que 

realizaram a autoavaliação, uma vez que revisaram o PPC e implantaram melhorias nos 

Cursos.  Por solicitação dos coordenadores, as apresentações dos resultados das 

autoavaliações de Cursos iniciaram pelo Curso de Psicologia.  

 

2. Autoavaliação do Curso de Psicologia 

Dando continuidade à reunião, a Coordenadora, Profª Andrea Veiga Wagner, 

apresentou os resultados da autoavaliação do Curso de Psicologia. Expôs aos presentes 

como se deu esse processo de autoavaliação, dando seu depoimento que inicialmente ela 

e seus pares estavam apreensivos, mas que ao se deparar com o material que a CPA 

colocou à disposição para este propósito, as discussões fluíram. Ressaltou que o 

instrumento padrão de autoavaliação dos cursos fornecido pela CPA é muito bom e 

facilitou o trabalho. Durante a apresentação a coordenadora enfatizou os pontos fortes e 



fracos do Curso, justificando a nota de cada indicador. Em relação a fragilidades 

identificadas, o NDE do Curso recomendou algumas ações de melhorias. Entre elas, 

destacam-se: ampliar a utilização de metodologias ativas; oferecer educação permanente 

para o corpo docente; estruturar processo de acompanhamento docente; incluir no Plano 

de Atividades atividade acadêmica especifica para reuniões do NDE ; sistematizar as 

semanas de rematrícula para as reuniões de colegiado, sem prejuízo das atividades 

acadêmicas; incluir  variáveis para a avaliação do coordenador junto ao instrumento de 

avaliação dos professores no SAPU.  Para essa autoavaliação foram utilizados os novos 

instrumentos de avaliação do MEC e o Curso ficou com as seguintes notas: na dimensão 

1- Organização Didático Pedagógica, nota 4,9; Corpo Docente e Tutorial, nota 4,73 e 

Infraestrutura , nota 5. Portanto a nota final do Curso foi de 4,86, mas de acordo com os 

critérios de avaliação do MEC, arredonda para nota 5. A coordenadora apresentou 

também as demandas para 2019, que são continuar a revisão do PPC de acordo com as 

novas DCNS e o Instrumento de Avaliação do MEC, refazer a Auto Avaliação e 

organizar as evidências. 
 

3. Outros assuntos  

Para  dar continuidade às apresentações dos outros Cursos, ficou  agendada uma reunião 

extraordinária  da CPA para o  dia 03 de dezembro com a apresentação da autoavaliação 

dos Cursos de Enfermagem e Odontologia. Por fim, nada mais havendo a tratar, a 

coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual foi lavrada a 

presente ata.  
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