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MEMÓRIA DE REUNIÃO DA CPA 
 

• Data: 20/07/2011 
• Local: sala de reuniões da Prograd – Bloco A 
• Presentes: Eliane Cristina da Silva Nascimento; Guilherme Hernandes 

Casanova; Karla Vittori; Luiz Fernando Magri Dias Galdino  
• Ausências justificadas: Raquel de Almeida Ribeiro; Alda Maria Napolitano 

Sanchez 
• Ausências não justificadas: Olívio Manoel de Souza Avila; Emerson Soares 
• Colaboradores: Leonardo Silva; Allan Moreira Xavier   

 
INFORMES 

 
1. Visitas de avaliação de curso: Eliane informou que foram agendadas pelo INEP 
mais cinco visitas de avaliação para o processo de reconhecimento de curso. De 21 a 
24/08/2011 – Engenharia de Materiais; de 06 a 09/11/2011 – Engenharia de 
Instrumentação, Automação e Robótica, Engenharia da Informação, Engenharia 
Aeroespacial e Engenharia Ambiental e Urbana. 
2. Avaliação de disciplinas da graduação – 2011.1: Allan informou que sistema fechou 
no dia 01/07/2011 e a porcentagem de formulários respondidos foi aproximadamente 
25%, em seguida fez um relato dos emails recebidos durante o período em que o 
sistema ficou aberto com comentários e sugestões enviadas pelos respondentes a 
respeito do processo avaliativo.     
3. Avaliação de disciplinas do 2º quadrimestre: Allan informou que a Pró-Reitoria de 
Graduação deseja que a avaliação aconteça no mês de agosto. Para isso ainda 
necessitaríamos utilizar o sistema e a assessoria do estagiário do BCC, se for 
permitido pela coordenação do curso. 
4. Sistema informatizado de aplicação dos processos avaliativos: segundo 
informações do Prof. André Balan, o sistema que está sendo desenvolvido pelo NTI 
segue a programação planejada e está prevista a entrega em setembro.  

 
ASSUNTOS TRATADOS 

 
1. Relatório de avaliação das disciplinas da graduação 2011.1: serão produzidos dois 
relatórios a partir dos resultados da pesquisa. Um de caráter geral que ficará 
disponível na página da CPA, abordando os resultados por disciplina e indicativos de 
políticas para graduação. Outro, com os resultados detalhados por turma será 
disponibilizado aos coordenadores de curso, diretores de centro e à Pró-Reitoria de 
Graduação como subsídio para a gestão do curso. Profª Karla registrou sua 
preocupação no sentido de que a CPA deverá estar envolvida na divulgação dos 
resultados para a comunidade acadêmica e no âmbito dos cursos, pois disso 
dependerá o sucesso e credibilidade dos próximos processos avaliativos. 
2. Relatório de autoavaliação institucional referente ao ciclo avaliativo 2010/2012: a 
partir do modelo orientativo do INEP, o Leonardo irá verificar quais dados já tem 
disponíveis na Propladi. Para as dimensões em que não haja dados publicados, a 
comissão irá dividir-se e procurar os responsáveis de imediato, a fim de que a 
elaboração do relatório final seja iniciada com antecedência. 
 


