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MEMÓRIA DE REUNIÃO DA CPA 
 

• Data: 04/10/2011 
• Local: sala de reuniões da Prograd – Bloco A 
• Presentes: Eliane Cristina da Silva Nascimento; Guilherme Hernandes 

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

Dias Galdino 
• 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 
visitas de avaliação para processo de reconhecimento de curso, distribuídas de 06 a 
09/11/2011 – Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica, Engenharia da 
Informação, Engenharia Aeroespacial e Engenharia Ambiental e Urbana e de 30/11 a 
03/12/2011 – Engenharia Biomédica. 
2. Apoio administrativo para a CPA: Eliane informou que a reitoria disponibilizou apoio 
administrativo para a CPA. Consistirá em serviços de secretaria e arquivo.      

 
ASSUNTOS TRATADOS 

1. Avaliações 2011: até o momento o NTI não entregou o sistema informatizado para 
aplicação das avaliações, que estava programado para setembro. Devido a isso, não 
há segurança de que o cronograma de aplicação das avaliações para 2011 conseguirá 
ser cumprido. A comissão decidiu solicitar uma reunião com a reitoria para dar ciência 
da situação até o momento. Também ficou decidido que se o assunto não for resolvido 
pelo NTI a tempo das avaliações programadas serem aplicadas, a CPA publicará uma 
nota oficial dando satisfação e explicando os motivos à comunidade acadêmica. 
2. Demanda da reitoria: sobre a demanda da reitoria a cerca da avaliação docente, a 
comissão decidiu que se houver a proposta de aproveitar a avaliação de disciplina já 
existente, fazendo somente a revisão do formulário, esta deverá ser discutida e 
aprovada na Comissão de Graduação. De outro modo, se a demanda for realizar uma 
avaliação em separado a decisão é de que isso seja feito a partir de 2012, pois a atual 
comissão não tem condições de infraestrutura e humana para realizar tal atividade 
ainda esse ano.      
2. Relatório de autoavaliação institucional - ciclo avaliativo 2010/2012: ficou decidido 
que o relatório será dividido por dimensão que constará de (1) parte descritiva que terá 
como fonte os documentos institucionais e a pesquisa feita nas áreas da universidade; 
(2) gráficos com os resultados da pesquisa de autoavaliação e (3) análise final. O item 
2 ainda depende da confirmação do NTI sobre a aplicação da pesquisa, se esta não 
for aplicada, a informação e os motivos constarão no relatório. A parte descritiva será 
feita por todos os membros da comissão, com a seguinte divisão dos trabalhos: Alda e 
colaborador Leonardo – dimensões 3 e 10; Guilherme – dimensões 1 e 9; Raquel – 
dimensão 2; Karla – dimensões 4 e 5; Eliane – dimensões 6 e 8; Luiz Fernando – 
dimensão 7. O prazo para entrega será até 30/11/2011. Eliane também ficou 
responsável em enviar as CIs com a pesquisa para as áreas, dando prazo de retorno 
até 30/10/2011, assim que as respostas chegarem serão enviadas aos membros da 
comissão, para que os mesmos finalizem a parte descritiva do relatório. 


