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Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e nove, às quatorze horas, na Sala da 

Secretaria de Avaliação Institucional – SAI, prédio da Pró-Reitoria de Planejamento 

e Administração – PROPLAD, no Campus Carreiros, foi reunida a Comissão Própria 

de Avaliação – CPA, com a seguinte pauta: 1) Análise do Programa de Avaliação 

Institucional; 2) Análise do Instrumento de Avaliação do Docente pelo Discente; e 3) 

Assuntos Gerais. Estiveram presentes pela CPA: Daniela Delias de Sousa 

Schwengber, Humberto Camargo Piccoli, Regina Helena da Silva Bueno e Tiaraju 

Alves de Freitas. Justificou ausência: Fernando Agostinho Balansin. Também fez 

parte da reunião Antonio Carlos Sampaio Dalbon, membro da Secretaria de 

Avaliação Institucional – SAI. Dando início à reunião, o Presidente da CPA, prof. 

Humberto Camargo Piccoli, abordou o 1º. Item da pauta “Análise do Programa de 

Avaliação Institucional” dando uma repassada de forma rápida no programa, 

elaborado pela SAI, visto que o mesmo já tinha sido abordado com mais detalhes na 

reunião anterior. O prof. Piccoli pediu aos presentes que fizessem uma análise do 

programa e enviassem suas sugestões à SAI, pois pretende concluí-lo até o final de 

outubro, para posteriormente encaminhá-lo às instâncias superiores. O prof. Piccoli 

falou que realizará reuniões de forma mais freqüente para atingir a consecução 

desse objetivo. Com relação ao 2º. Item da pauta “Análise do Instrumento de 

Avaliação do Docente pelo Discente”, o prof. Piccoli fez comentários a respeito 

desse processo avaliativo, ressaltando que a avaliação do ano de 2009 iniciará em 

03/11 e terminará em 30/11/2009, sendo feita totalmente via internet. O prof. Piccoli 

enfatizou, também, a necessidade de alguns ajustes no instrumento de avaliação, 

em virtude de alguns quesitos serem muito abrangentes, apresentando algumas 

dificuldades na hora do aluno realizar a avaliação. O prof. Tiaraju sugeriu que 

fizesse parte dos relatórios finais da Avaliação do Docente pelo Discente, 

informações como: média, desvio padrão e coeficiente de variação, de forma a vir 

possibilitar uma análise mais detalhada das informações constantes no referido 

instrumento. O professor Piccoli também pediu que os membros da CPA enviassem 
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sugestões de alteração nos quesitos que compõem o questionário da Avaliação do 

Docente pelo Discente. Sobre o 3º. item da pauta “Assuntos Gerais”, o professor 

Piccoli comentou a respeito da Resolução 034/2004, que dispõe sobre o Regimento 

da Comissão Própria de Avaliação, ressaltando que as propostas de alteração, feitas 

pela CPA, já foram encaminhadas à Reitoria para análise e que, assim que 

aprovadas pelo Conselho, dará ciência às Unidades, para  que as mesma deem 

início ao processo de escolha de seus representantes. O professor Piccoli também 

estabeleceu que deveria constar na pauta da próxima reunião: a) redação final do 

Programa de Avaliação Institucional; e b) conclusão da análise dos quesitos do 

questionário da Avaliação do Docente pelo Discente. E, por fim, o prof. Piccoli 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Antonio Carlos 

Sampaio Dalbon, lavrei esta ata, que vai por mim assinada e pelo presidente da 

CPA. 
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