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 Data: 10/11/2010 
 Local: Auditório A 202 do Bloco A / Campus Santo André 
 Presentes: Eliane Cristina da Silva Nascimento; Guilherme Hernandes 

Casanova; Leonardo Silva (representando Alda Maria Napolitano Sanchez); 
Karla Vittori; Emerson Soares 

 Ausências justificadas: Alda Maria Napolitano Sanchez  
 Ausências não justificadas: Olívio Manoel de Souza Avila; Raquel de Almeida 

Ribeiro; Luiz Fernando Magri Dias Galdino 
 

INFORMES 
1. Avaliação de disciplina: Eliane informou que conversou com o Profº Dácio sobre a 
avaliação de disciplina acontecer independente da avaliação de curso que será feita 
pela CPA. O Profº Dácio e a Divisão de Assuntos Educacionais/Prograd estão 
trabalhando em uma proposta de questionário. Este deverá passar pela apreciação 
dos coordenadores de curso e Plenária de Graduação em tempo hábil de ser aplicado 
até o final do 3º quadrimestre/2010. 

 
ASSUNTOS TRATADOS 

1. Avaliação dos cursos de graduação: a partir da proposta de avaliação de disciplina, 
a CPA irá elaborar uma proposta de avaliação de curso. 
Decisões da comissão: 
- Todos os membros da comissão tem até 17/11/2010 para enviar sugestões ao email 
da Profª Karla.  
- Profª Karla ficou responsável em compilar as sugestões que forem enviadas e 
elaborar o questionário de avaliação de curso. 
- A CPA encaminhará para apreciação dos coordenadores de curso e Plenária de 
Graduação. A previsão é aplicar junto com a avaliação de disciplina, ou seja, até o 
final do 3º quadrimestre/2010. 
2. Avaliação Institucional: Leonardo está desenvolvendo uma proposta a partir das 
orientações do SINAES. 
Decisões da comissão: 
- Depois de encerrada a produção do questionário de avaliação de curso a comissão 
irá concentrar seus esforços na proposta de avaliação institucional, entre os meses de 
dezembro/2010 e janeiro/2011. 
- Em fevereiro/2011 a comissão disponibilizará minuta para sugestões da comunidade 
acadêmica durante aproximadamente vinte dias. 
- A previsão de aplicação do questionário de avaliação institucional é abril/2011. 
3. Composição da CPA: Eliane comunicou aos membros que em função de 
responsabilidades assumidas na chefia da Divisão de Assuntos Educacionais/Prograd 
e por motivos pessoais não poderá continuar na coordenação da comissão. Colocou 
em pauta a possibilidade de outro membro assumir e nesse momento não houve 
ninguém com possibilidade. A comissão debateu também o fato de estar com poucos 
membros e sobrecarregada de atividades. 
Decisões da comissão: 
- Eliane ficou responsável em agendar uma reunião com a reitoria com o objetivo de 
dar ciência da situação e diante disso solicitar a indicação de pelo menos mais quatro 
membros para a CPA e também a indicação de um coordenador(a). 


