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 Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e onze, às dez horas, na Sala 
de Reuniões da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - ProPlad no Campus 
Carreiros, foi reunida a Comissão Própria de Avaliação - CPA, com a seguinte pauta: 1) 
Aprovar a ata da reunião anterior - 022/2011; 2) Renovação da CPA; 3) Fechamento do 
relatório de Avaliação do SiB; 4) Apresentação do relatório de Avaliação da temática 
Pedagógica; 5) Apresentação do relatório de Avaliação da temática Transporte; 6) 
Apresentação do relatório de Avaliação da temática Alimentação e 7) Assuntos gerais. 
Estiveram presentes pela CPA: Marcos Cardoso Rodriguez, Juliano Zanette, Cláudia da Silva 
Cousin, Joanalira Corpes Magalhães e Neusa Ribeiro Costa. Também fez parte da reunião o 
Prof. Humberto Camargo Piccoli, Diretor de Avaliação Institucional, Antonio Carlos Sampaio 
Dalbon, membro da Diretoria de Avaliação Institucional e Thiago Silva de Oliveira, estagiário 
da mesma unidade. Como convidadas, participaram Zélia de Fátima Seibt do Couto, 
Representante da Secretaria de Educação a Distância – SEaD e Michelle Protasio – 
Representante da Pró-reitoria de Graduação - PROGRAD. Dando início à reunião o 
Presidente Marcos Cardoso Rodriguez submeteu a pauta da reunião aos membros presentes, 
sendo a mesma aprovada. Em seguida foi lida a ata da reunião anterior 022/2011, a qual não 
sofreu alteração, sendo aprovada pela comissão. No item 2 da pauta, “Renovação da CPA”, 
foi informado que para o biênio 2012 – 2013 a CPA terá renovada a maioria de seus 
membros, abrangendo os docentes pertencentes às Áreas I (C3 – EE – EQA – IMEF)  e III 
(EEnf – FAMED), representante dos técnico-administrativos em educação, representante dos 
servidores aposentados, representante dos discentes da graduação, representante dos  
discentes da pós-graduação, representante da comunidade externa, conforme resolução 
022/2009 do Conselho Universitário. Com relação ao item 3, “Fechamento do relatório de 
Avaliação do SiB”, o professor Marcos se reunirá com o professor Juliano, para elaboração de 
um documento que posteriormente será encaminhado aos setores de interesse. Com relação 
ao item 4, “Apresentação do relatório de Avaliação da temática Pedagógica”, as professoras 
Joanalira e Cláudia expuseram o tripé que compõe o método pedagógico e suas interrelações 
com outras propostas utilizadas pela universidade. Utilizando-se desse método, expuseram 
fragilidades que foram detectadas na temática e elaboraram propostas. Já a representante da 
Secretaria de Educação a Distância – SEaD e da PROGRAD, respectivamente, Zélia de 
Fátima e Michelle Protasio defenderam uma maior articulação entre a SEaD e o PROFOCAP, 
parceria interessante no tocante por exemplo, a ferramentas a serem utilizadas, como a 
plataforma Moodle.  Os itens 5 e 6 da pauta ficaram para a próxima reunião.  Com relação ao 
item 7, “Assuntos Gerais”, foi colocado por mim e pelo professor Piccoli, a necessidade de um 
ajuste de datas da portaria 644/2010, pois a mesma foi emitida em 08/04/2010, mas refere-se 
ao biênio 2010 – 2011. Concluindo, o professor Marcos agradeceu o trabalho realizado pelas 
professoras Cláudia e Joanalira e também a Zélia e a Michelle pela participação das 
discussões da temática Pedagógica.  
 Por fim, deu-se por encerrada a reunião. Eu, Antonio Carlos Sampaio Dalbon, lavrei 
esta ata que vai por mim assinada e pelo Presidente da CPA. 
  

 

ANTONIO CARLOS SAMPAIO DALBON        MARCOS CARDOSO RODRIGUEZ 
Membro da DAI                                            Presidente da CPA 


