
 

MEMÓRIA N. 2 - REUNIÃO DA CPA - 2021 

 
Data: 22 de junho de 2021   Horário: 10h00min 
Coordenada por: Fernando Pires Barbosa Local: Plataforma Google Meet 
 

Membros participantes: 

Fernando Pires Barbosa; Giana Giacomelli; Claudio Antonio Esteves; Henrique 
Faccin; Scheila Rezende Schaffazick; Liliane Della Mea; Felipe Dagort; 
Guilherme Flores dos Santos; Alcir Martins; Diego Russowsky Marçal; Silvane 
Brand Fabrizio; Douglas Flores de Almeida; Jeronimo Siqueria Tybusch; 
Berenice Santini; Rafael Neis Porto; Júlio César; Gilberti Helena Hubscher 
Lopes. 

 

Outros participantes: 

Taiani Bacchi Kienetz; Ricado da Silva Barcelos; Marcelo Lopes Kroth; Lucas 
Langner; Carmen Cristina Suptitz. 

Pauta: 
● Resultados da avaliação do 20 semestre 2020; 
● Orçamento CSAs 2021; 
● Atualização do regimento da CPA; 

● Assuntos gerais. 
 
Itens abordados e comentados: 
 

a. Os resultados da avaliação do 2º semestre de 2020 foram 
apresentados pelo Marcelo da COPLIN – PROPLAN. A CPA 
centralizou o trabalho da análise dos resultados e tirou esse 
ônus das CSAs, trazendo dados comparativos em um painel 
dinâmico, facilitando a divulgação e utilização das informações 
pelas CSAs. Conforme as análises estão sendo concluídas, 
serão encaminhadas e disponibilizadas na página da 
Avaliação. 

b. Foi apresentado o cálculo para distribuição do orçamento 2021 
que considerou a participação nas edições especiais de 2020 da 
avaliação do rede. Porém, o cálculo apresentado será refeito 
para fins de incluir a Coordenadoria de Tecnologia Educacional 
- CTE, em substituição ao NTE, que representa o Ensino à 
Distância, no âmbito da UFSM. Para o cálculo do valor destinado 
à CTE, ficou definido a utilização da participação média das 
demais unidades, uma vez que os cursos EAD são vinculados 
às unidades acadêmicas e não diretamente à coordenadoria. O 
Ricardo, da COPLEC, pediu que atentem aos valores e prazos 
para a solicitação, assim que a matriz que informa os valores 
definitivos for disponibilizada. 

c. Para a atualização do regimento, Giana contextualizou com as 
exigências da legislação vigente. Na sequência, realizou a leitura 
do texto modificado e foram adicionadas diversas sugestões 



 

relacionadas a itens como: comunicação; composição das CSAs, 
entre outras. Todas as observações serão redigidas e o novo 
texto do regimento será encaminhado aos integrantes da CPA. 

 

 

 

 

 

 

 

Encaminhamentos/Providências 
 

O QUE RESPONSÁVEL EQUIPE PRAZO 

Recursos e prazos para distribuição do 
orçamento a ser confirmado pelo 
presidente da CPA e encaminhado aos 
demais integrantes 

COPLAI COPLAI  

Agendamento prévio para revisão do 
Projeto de Avaliação COPLAI COPLAI  

 


