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 Aos vinte e cinco dias do mês de julho 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, em 

reunião extraordinária, com a seguinte pauta: Revisão dos Instrumentos de 

pesquisa para aplicação em 2014. Estiveram presentes pela CPA: Adriana 

Kivanski de Senna, Ana Furlong Antochevis, Eder Mateus Nunes Gonçalves e 

Valdenir Cardoso Aragão. Justificou ausência Alexandra Medeiros Souza de 

Freitas. 

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

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

membro da DAI e Eliza Antonini Schroeder, estagiária da mesma Unidade. Dando 

início à reunião, a Prof.ª Adriana passou para o assunto da pauta: “Revisão dos 

Instrumentos de pesquisa para aplicação em 2014” .  

  

 Logo após, Guilherme comenta sobre as sugestões que recebeu por email, 

da Ana Antochevis, com relação aos instrumentos de pesquisa dos “docentes” e, 

deu continuidade a partir do ponto que havia parado na última reunião. Referente 

à análise desse instrumento, foi feita a sugestão do docente avaliar a turma no 

final de cada disciplina ministrada, com o intuito de termos uma avaliação do 

discente e de sua participação ao longo do período letivo. Guilherme ficou de 

manter contato com o NTI, para ver a possibilidade de inclusão desta questão nos 
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sistemas acadêmicos. Após concluído o instrumento de pesquisados “docentes”, 

passou-se para a análise dos instrumentos de pesquisa dos “discentes”, onde foi 

sugerido a inclusão de questões referentes a Educação a distância. Na análise 

dos instrumentos de pesquisa dos técnico-administrativos, foram feitas algumas 

alterações porém não foi finalizado, ficou a cargo da Ana Antochevis a inserção de 

um novo bloco de questões e o agrupamento destas, que será discutida na 

próxima reunião.  

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

encerrada a reunião. Eu, Eliza Antonini Schroeder, lavrei esta Ata que vai por mim 

assinada e pela Presidente da CPA.   

 

 

 

 

 

 

ELIZA ANTONINI SCHROEDER                  ADRIANA KIVANSKI DE SENNA 

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


