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MEMÓRIA DE REUNIÃO DA CPA 
 

 Data: 15/02/2011 
 Local: sala de reuniões da Prograd – Bloco A 
 Presentes: Eliane Cristina da Silva Nascimento; Guilherme Hernandes 

Casanova; Leonardo Silva (substituindo Alda Maria Napolitano Sanchez); Karla 
Vittori; Raquel de Almeida Ribeiro; Luiz Fernando Magri Dias Galdino  

 Ausências não justificadas: Olívio Manoel de Souza Avila; Emerson Soares  
 

INFORMES 
1. Visitas de avaliação de curso: Eliane informou que foram agendadas pelo INEP 
mais sete visitas de avaliação para o processo de reconhecimento de curso. De 02 a 
05/03/2011 – Bacharelado em Ciência da Computação, Bacharelado em Química, 
Licenciatura em Física, Bacharelado em Matemática e Licenciatura em Matemática; de 
03 a 06/04/2011 – Bacharelado em Ciências Biológicas; de 17 a 20/04/2011 – 
Licenciatura em Ciências Biológicas.  

 
ASSUNTOS TRATADOS 

1. Avaliação dos cursos de graduação e avaliação de disciplinas: o NTI, na pessoa do 
Prof. André Balan apresentou como previsão para finalizar um sistema informatizado 
de avaliação o mês de setembro do corrente ano. Em função disso, a CPA irá 
encaminhar os formulários para os coordenadores de curso e solicitar que sejam 
aplicados no âmbito de cada curso e os resultados enviados à comissão. Quando o 
sistema estiver pronto, será disponibilizado para todos os cursos. Para as próximas 
visitas do INEP a CPA irá incorporar aos seus documentos os relatórios de avaliação 
realizados pelos coordenadores.   
2. Avaliação Institucional: o questionário foi aprovado pelos presentes por 
unanimidade. Cada membro da comissão ficou responsável em fazer um pré-teste do 
questionário, por amostragem com dez pessoas e analisar as sugestões que forem 
apresentadas. Também será colocada uma nota no site da Universidade convidando a 
comunidade a consultar e dar sugestões se achar pertinente. Ambas as ações terão 
prazo até sexta-feira, dia 18. Será enviada CI para a Reitoria solicitando suporte para 
a aplicação do questionário de avaliação, a intenção da comissão é aplicá-lo nos dias 
01 a 04/04/2011. Se não houver possibilidade de aplicação online, será feito em 
formulário impresso nos dias 22 a 25/03/2011.  
3. Reunião da CPA: ficou agendado para o dia 21/03/2011 às 14h, na sala de reuniões 
da Prograd, um encontro da comissão para finalizar o questionário de avaliação 
institucional a partir das sugestões apresentadas pela comunidade acadêmica e 
planejar a aplicação do mesmo. 
4. Relatório a ser entregue ao MEC/INEP até 31/03/2011: ficou decidido que a CPA irá 
entregar o relatório de atividades 2010, acrescentado das informações referentes às 
atividades realizadas pela comissão nos meses de janeiro a março de 2011. 
 


