
   

MEMÓRIA N. 3 - REUNIÃO DA CPA - 2021 

 
Data: 23 de julho de 2021   Horário: 10h00min 
Coordenada por: Fernando Pires Barbosa Local: Plataforma Google Meet 
 

Membros participantes: 

Fernando Pires Barbosa; Giana Giacomelli; Claudia Weber; Henrique Faccin; 
Scheila Rezende Schaffazick; Liliane Della Mea; Felipe Dagort; Alcir Martins; 
Silvane Brand Fabrizio; Douglas Flores de Almeida; Jeronimo Siqueria Tybusch; 
Berenice Santini; Rafael Neis Porto; Marcelo Freitas da Silva; Tânia M. 
Miorando. 

 

Outros participantes: 

Kelmara Vieira; Taiani Bacchi Kienetz; Marcelo Lopes Kroth; Lucas Langner; 
Carmen Cristina Suptitz. 

Pauta: 

 
• Informações sobre o novo instrumento de avaliação do processo de 

ensino-aprendizagem; 

• Apresentação dos resultados da Avaliação Especial do 2º semestre de 
2020; 

• Apresentação do modelo de Relatório Analítico para as CSAs; e 

• Apresentação da Resolução da CPA. 
 
Itens abordados e comentados: 
 

a. A reunião iniciou com uma visão geral do instrumento proposto 
para avaliação do ensino-aprendizagem com a participação da 
Profa. Kelmara que contribuiu com o conhecimento técnico, 
trazendo maior rigor na elaboração e aplicação do questionário 
Formou-se um GT para finalizar esse instrumento: Felipe, 
Henrique, Silvane, Tania, Liliane, Fernando, Giana e os 
convidados Marcelo e Profa. Kelmara. A indicação de um 
representante da CSA do CCS será encaminhada 
posteriormente, e ficou aberto para que outras CSAs se 
manifestem por e-mail no caso de interesse em participar do GT. 

b. Os resultados da avaliação do 2º semestre de 2020 foram 
demonstrados no Power BI, pelo Marcelo da COPLIN – PROPLAN. 
As CSAs terão à disposição essas informações para a 
elaboração de relatórios analíticos que orientem a tomada de 
decisão e propostas de melhorias nas unidades de ensino. 

c. O Procurador Institucional, Douglas e o Pró-Reitor de Graduação, 
Jeronimo, comentaram sobre os problemas com a aplicação da 
prova do ENADE, neste ano, e as dificuldades e desafios quanto 
a sensibilização dos estudantes, dando ciência da importância 
do trabalho integrado com a CPA e as CSAs. 



   

d. O representante da CSA do CCNE na CPA, Henrique, foi 
convidado a apresentar o modelo de relatório analítico que 
elaborou para a divulgação e apropriação dos dados das 
avaliações. Este relatório contém um “olhar” das necessidades 
que as CSAs percebem como relevantes da utilização e 
organização dos dados em consonância para melhor atender as 
análises. O instrumento tem como objetivo apoiar as direções de 
Unidades de Ensino para a realização de melhorias 
identificadas nas avaliações. 

e. Foi acordado entre os presentes que o prazo para o envio do 
relatórios das CSAs será dia 9 de agosto, considerando a 
disponibilização do link dos resultados em 26 de julho de 2021. 

f. A aprovação da Resolução da CPA não foi realizada em reunião 
por falta de quórum. O texto será enviado aos membros e a 
aprovação realizar-se-á por e-mail. 
 

 

 
Encaminhamentos/Providências 
 

O QUE RESPONSÁVEL EQUIPE PRAZO 

Relatório das CSAs para a CPA   9/08 

Envio da resolução COPLAI COPLAI 26/07 

Envio dos resultados REDE II COPLAI 
Coplai/ 
Coplin 

26/07 

 


