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Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 9h, reuniram-se na sala 3152, do 
Prédio 16, os integrantes que passarão a compor a Subcomissão de Avaliação dos Egressos da 
Pós-Graduação: coordenadora Professora Fabiane Adela Tonetto Costas e representantes dos 
segmentos: TAEs: Liliane Gontan Timm Della Méa, CAICE: Glades Tereza Félix e Tânia Micheline 
Miorando, PPGTER: Professora Susana Cristina dos Reis e discente: Izabel Cristina Vieira Martins. 
Aberta a reunião pela professora Fabiane Costas, que deu as boas-vindas, ressaltou a importância 
de ratificar a representação dos demais cursos, hoje ausentes. A TAE Liliane Della Méa comunicou 
que os representantes do PPGE estão sendo convidados para a próxima reunião, posto que nesta 
data não tinham confirmado a possibilidade de sua participação. No início das participações, Liliane 
Della Méa comunicou que no PPGE se faz o acompanhamento dos egressos por cinco anos após 
a defesa de título, posto que também é exigência da Plataforma Sucupira (Capes). O espaço 
temporal a que destinará a busca por egressos será de 2017, 2018, 2019 e 2020, perfazendo um 
quadriênio. A professora Glades Félix mostrou o instrumento usado pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul – UFRGS que é encaminhado a todos os egressos, desde bolsistas de Iniciação 
Científica, graduados e pós-graduados, considerado bem completo pela amplitude das questões. 
Para enriquecer as discussões, a TAE Liliane Della Méa trará os instrumentos já utilizados pelo 
PPGE, destacando as diferenças entre a avaliação docente e discente. A professora Fabiane Costas 
propôs reuniões não tão distantes, principalmente no início do processo dos estudos, justificando 
pela historicidade do processo anterior com a criação do instrumento de avaliação da Pós-
Graduação. A isto ficou combinado o próximo encontro para 14/10, neste mesmo horário (9 horas). 
Ratificou o convite para o evento de apresentação do Relatório da Avaliação de 2019/1, do dia 
07/10/19, nos três turnos, no Audimax, para docentes, discentes, TAEs e interessados. A professora 
Glades Félix comentou que, primeiramente, o relatório foi apresentado no Conselho de Centro e 
agora passa à comunidade do CE. A professora Fabiane Costas historicizou o processo de 
construção do instrumento de Avaliação IA2B, (docente pelo discente da PG) que iniciou por um 
formulário, constituído de duas questões, enviado aos discentes para que sugerissem o que 
entendiam relevante constar como questões do instrumento. Foi elaborado um instrumento 
provisório que foi enviado aos professore para que também realizassem sugestões e críticas. O 
instrumento passou por uma reorganização, contando com a consultoria externa da professora 
Denise Leite, da UFRGS, sendo finalizado ao final de 2016 e aplicado em 2017-1. A TAE Liliane 
Della Méa encaminhará a esta subcomissão os dados e o formulário que o PPGE já utiliza, bem 
como as solicitações da Plataforma Sucupira e documento de área (da Educação). Até a próxima 
reunião será encaminhado os documentos e instrumentos disponibilizados a serem compartilhados 
entre todos. A professora Fabiane Costas já sugeriu a próxima pauta: organização do novo 
instrumento, a partir das ideias trazidas para a reunião, bem como sua sistematização e envio aos 
pares para consulta. Entretanto, se houver greve, ficará suspensa a reunião com nova data a ser 
divulgada. Findada a pauta, a professora Fabiane Costas agradeceu a todos e deu por encerrada 
a reunião. Nada mais havendo a constar, eu, Tania Micheline Miorando, lavrei a presente ata que 
vai assinada pelos presentes. Santa Maria, 30 de setembro de 2019. 

 


