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Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e nove, às quatorze horas, 

na Sala da Secretaria de Avaliação Institucional – SAI, prédio da Pró-Reitoria de 

Planejamento e Administração – PROPLAD, no Campus Carreiros, foi reunida a 

Comissão Própria de Avaliação – CPA, com a seguinte pauta: 1) Análise da 

Proposta de Avaliação Institucional; 2) Análise da proposta de modificação do 

questionário da Avaliação do Docente pelo Discente; e 3) Assuntos Gerais. 

Estiveram presentes pela CPA: Humberto Camargo Piccoli, Artur Roberto de 

Oliveira Gibbon. Justificaram ausência: Ana Luiza Muccilo-Baisch, Daniela Delias 

de Sousa Schwengber, Fernando Agostinho Balansin, José Flávio Ávila, Neusa 

Ribeiro Costa, Tiaraju Alves de Freitas, Vera Regina Mendonça Signorini, José 

Henrique Muelbert, Leonir André Colling, Marcio Luis Soares de Brito e Vera Lucia 

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

membro da Secretaria de Avaliação Institucional – SAI. Dando início à reunião, o 

Presidente da CPA, prof. Humberto Camargo Piccoli, abordou o 1º. item da pauta 

“Análise da Proposta de Avaliação Institucional”, dando uma repassada de forma 

rápida na proposta de Avaliação Institucional, elaborada pela SAI, visto que a 

mesma já tinha sido abordada com mais detalhes nas reuniões anteriores e 

também pelo fato da mesma permanecer inalterada, sem ter recebido sugestões 

de alteração por parte dos membros da CPA. O prof. Artur Gibbon ressaltou a 

importância de “pelo menos um avaliador do INEP” fazer parte da comissão 
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interna de auto-avaliação da Unidade, como consta na proposta de Avaliação 

Institucional. Ressaltou que a experiência desse avaliador no tema é de grande 

importância para a realização das atividades avaliativas da Unidade. Com relação 

ao 2º. item da pauta “Análise da proposta de modificação do questionário da 

Avaliação do Docente pelo Discente”, o prof. Piccoli solicitou que, nesse primeiro 

momento, fossem apenas realizadas conversas informais no âmbito da Unidade, 

no sentido de colher subsídios com relação aos quesitos que fazem parte do 

questionário da Avaliação do Docente pelo Discente, visto que uma proposta de 

alteração do questionário requer uma maior frequência dos membros da CPA às 

reuniões, o que não vem ocorrendo. Portanto, seria prudente conduzir o processo 

com mais cautela. Sobre o 3º item da pauta “Assuntos Gerais” não houve 

nenhuma manifestação. E, por fim, o prof. Piccoli agradeceu a presença do prof. 

Artur Gibbon e deu 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        HUMBERTO CAMARGO PICCOLI 
 Membro da SAI     Presidente da CPA 
               Secretário de Avaliação Institucional 

     (A via original encontra-se assinada) 

 

 

 

 

 

 

 

 


