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ATA nº. 041/2014 

 

 

 Aos treze dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às nove horas, na 

Sala de Reuniões da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração no Campus 

Carreiros, foi reunida a Comissão Própria de Avaliação - CPA, com a seguinte 

pauta: 1) Leitura da ata da reunião anterior 040/2014 2) Apresentação do 

cronograma de atividades para o ano de 2014, 3) Apresentação do(s) 

instrumento(s) de pesquisa referente à “Autoavaliação das unidades acadêmicas e 

administrativas – 1°ano do ciclo avaliativo”, 4) Sugestões para o 2° Congresso 

Institucional de Autoavaliação e 5)  Assuntos Gerais. Estiveram presentes pela 

CPA: Adriana Kivanski de Senna, Alexandra Medeiros Souza de Freitas, Ana 

Furlong Antochevis, Eder Mateus Nunes Gonçalves, Jane Marlete Corrêa Cardoso 

e Valdenir Cardoso Aragão. Justificou ausência Carolina Veloso Costa.   

 Pela Diretoria de Avaliação Institucional - DAI, fez parte da reunião o Prof. 

Guilherme Lunardi, Diretor da DAI, o Adm. Antonio Carlos Sampaio Dalbon e 

Luciana Silva Marca, estagiária da mesma Unidade. A Prof.ª Adriana passou para 

o primeiro item da pauta “Leitura da ata da reunião anterior 040/2014”, a qual foi 

lida e aprovada.    

 No segundo item da pauta “Apresentação do cronograma de atividades 

para o ano de 2014”, foi entregue aos presentes cópias do cronograma com a 

descrição das atividades e as datas em que devem ser efetivadas. Após isso, 

Guilherme e Dalbon iniciaram a apresentação do cronograma, discutindo 

pontualmente as atividades que devem ser realizadas nesse 1° ano do Ciclo 
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Avaliativo, e ainda pediram a colaboração dos membros da CPA para a 

consecução das atividades previstas, visto que o trabalho a ser realizado em 2014 

pela CPA e pela DAI é bastante extenso.  Algumas considerações foram feitas, 

como: constituir uma Comissão Interna de Avaliação e Planejamento - CIAP para 

cada um dos três campus - Santo Antônio da Patrulha, Santa Vitória e São 

Lourenço; e a realização do Congresso Institucional de Autoavaliação que deverá 

acontecer na primeira quinzena de setembro. Ainda quanto ao Congresso, ficou 

definido que para a próxima reunião os participantes trouxessem sugestões para a 

formatação desse evento.  

 Quanto ao item três da pauta “Apresentação do(s) instrumento(s) de 

pesquisa referente à “Autoavaliação das unidades acadêmicas e administrativas – 

1°ano do ciclo avaliativo”, que começa em 2014, Dalbon iniciou falando que esse 

instrumento é baseado no que foi utilizado em 2010, apenas sofreu algumas 

alterações para contemplar questões que não faziam parte do instrumento 

aplicado naquele ano e que fazem parte do instrumento de avaliação institucional 

externa (MEC/INEP 2014) utilizado pelo MEC. Guilherme fez a apresentação do 

questionário referente aos docentes e algumas modificações foram feitas, mas 

como não deu tempo de finalizar todas as questões, definiu-se o encaminhamento 

para os membros da CPA, por email, para o envio de  sugestões. 

 No item quatro da pauta, “Sugestões para o 2° Congresso Institucional de 

Autoavaliação”, houve uma breve discussão quanto ao fechamento do 

planejamento do último ciclo avaliativo, sendo sugerido que a DAI e a CPA 

passassem em cada Unidade para fazer essa discussão ou que esse fechamento 

se desse através das Pró-Reitorias, mas esse assunto deverá ser pauta da 

próxima reunião para que seja definido. 

 No quinto item da pauta “Assuntos Gerais”, Dalbon comunicou aos 

presentes que os avaliadores têm cobrado maior participação dos membros da 

CPA, que além da presidente, estejam presentes mais componentes na reunião 

com os avaliadores do INEP, quando os cursos forem avaliados. Dalbon também 

disse que conta com a presença de todos no dia da reunião com os avaliadores, e 

que já existe uma previsão de datas que os avaliadores virão à Universidade e 
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que assim que sair o cronograma com a data da reunião dos avaliadores com a 

CPA, ele comunicará a todos os membros. Ana Antochevis falou aos membros da 

CPA que não estava participando das reuniões por causa da greve dos Técnicos, 

pois nos dias das reuniões ela tinha atividades referentes à greve. 

 Por fim, a Prof.ª Adriana agradeceu a presença de todos e deu por 

encerrada a reunião. Eu, Luciana Silva Marca, lavrei esta Ata que vai por mim 

assinada e pela Presidente da CPA.   

 

 

 

 

LUCIANA SILVA MARCA                          ADRIANA KIVANSKI DE SENNA 

Estagiária da DAI                                                Presidente da CPA 
                                                                                            (A via original encontra-se assinada) 

 


