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Aos seis dias do mês de maio de dois mil e nove, às dezesseis horas, na Sala de 

Reuniões do Auditório João Rocha – PROPLAD, no Campus Carreiros, foi reunida a 

CPA, com a seguinte pauta: Preparação para a visita dos Avaliadores do INEP, que 

ocorrerá nos dias 18 a 21/5/2009. Estiveram presentes pela CPA: Humberto 

Camargo Piccoli , José Flávio Avila, Marlon Nunes Soares, Neusa Ribeiro Costa, 

Regina Helena da Silva Bueno, Vera Regina Mendonça Signorini, Zulema Helena 

Ribeiro Hernandes, Artur Roberto de Oliveira Gibbon, Jacy Francisco Martins 

Hornes, José Henrique Muelbert e Santa Diamantina Rodrigues Ramos. Justificaram 

ausência: Fernando Agostinho Balansin, Tiaraju Alves de Freitas e Vera Lúcia Pinho 

Jeronimo. Também fez parte da reunião Antonio Carlos Sampaio Dalbon, membro 

da Secretaria de Avaliação Institucional. Dando início à reunião, o Presidente da 

CPA, Prof. Humberto Camargo Piccoli, informou que a Comissão de Avaliadores do 

INEP estará na Universidade nos dias 18 a 21/5/2009, sendo importante a 

participação da CPA no dia que os avaliadores marcarem a reunião com a mesma. 

O Prof. Piccoli disse que até o momento ainda não recebeu nenhum cronograma 

relativo à visita que será feita na Instituição, mas assim que for passada alguma 

posição, ele comunicará a todos os agentes participantes desse processo. Com 

base na sua experiência como avaliador do INEP e ter participado de diversas 

avaliações, o Prof. Piccoli esboçou o cronograma de atividades que vem utilizando 

em suas avaliações, porém ressaltou que cada comissão estabelece seu 

cronograma de atividades e, o que estava apresentando teria o intuito de nos 

anteciparmos para melhor atender a comissão de avaliadores. Dando sequência à 

reunião, o Prof. Piccoli abordou as dimensões que serão avaliadas, constantes no 

Instrumento de Avaliação Externa das Instituições de Educação Superior – INEP e 

da Lei nº. 10.861, de 14/4/2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES. Também falou sobre os indicadores de cada 

dimensão. Ressaltou com mais ênfase a dimensão 8 – “Planejamento e avaliação, 

especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia da auto-avaliação 
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institucional”, em função dos indicadores constantes nessa dimensão pautarem a 

atuação da Secretaria de Avaliação Institucional – SAI. 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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