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Reunião no 12 
Data: 8/8/2005 
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Local: Sala de reuniões da PROPLAN 
 
Presentes: Pela CPA - Humberto Camargo Piccoli (Titular); Cristina Zardo 
(Titular); Nisia Krusche (Suplente); Obirajara Rodrigues (Titular); Ivalina Porto 
(Titular); Cláudio Omar I. Nunes (Suplente); Fernando Balansin (Titular); Jhonatan 
Rizzi (Titular); Honly Cadaval (Suplente); Pela CI - Ernesto Pinto; Antônio Dalbon; 
José Resmini Figurelli e Roni de Azevedo e Souza – Secretário de Avaliação 
Institucional.  
Ausências Justificadas: Arthur Gibbon (Titular); Zulema Helena Hernandes 
(Titular); Márcio Luís Soares de Brito (Suplente); Lídia Cruz Nunes (Titular). 
 
Pauta:  
 

1) Informes; 
2) Análise da ATA 11 da CPA; 
3) Discussão do instrumento de pesquisa de satisfação dos estudantes.  
4) Assuntos Gerais 

 
Informes: 
 

1) O Presidente, informou que, durante a semana foram feitas reuniões com o 
Prof. Tabajara Almeida e com a Profa. Suzi Pinto, que se colocaram à 
disposição para auxiliar no apoio técnico aos trabalhos de pesquisa de 
opinião que deverão ser realizados dentro do Projeto de Auto-Avaliação. O 
instrumento de pesquisa sobre satisfação dos estudantes aplicado aos 
cursos de Engenharia Civil foi analisado e foi proposta a sua adaptação 
para ser aplicado ao conjunto de estudantes de toda a universidade. 
Essencialmente, foi reduzido o número de perguntas com a seleção das 
que se demonstraram mais significativas na pesquisa anterior e a retirada 
daquelas que se mostravam específicas para o curso em que foi aplicado. 
O trabalho está sendo apresentado como proposta na presente reunião. 

2) Foi feito contato com a Direção do CTI para que o mesmo se integre no 
projeto de auto-avaliação.  

3) Foi feito contato com o setor de assistência social da PROAD que está 
realizando uma pesquisa sobre de opinião junto ao Hospital Universitário. 
Ficou acertado que o trabalho deverá ser incorporado ao projeto de auto-
avaliação institucional 



 
Decisões: 

 
1) A ATA 11 da CPA foi lida e aprovada; 
2) Foi discutida a proposta de instrumento de pesquisa de satisfação dos 

estudantes que foi alterada em alguns pontos. Com o esgotar-se do tempo 
previsto para a reunião, ficou combinada uma reunião na terça-feira, 9/8, às 
16:30 h para conclusão do trabalho. 

3) Em assuntos gerais foi manifestada a insatisfação de alguns membros das 
CPA com o horário da reunião. A SAI ficou incumbida de solicitar aos 
membros os horários disponíveis para que se possa definir um outro horário 
para as reuniões. 

 
 
 
         Humberto Camargo Piccoli 
              Presidente da CPA  

(A via original encontra-se assinada) 

 
     

 


