
       

 

 

 

 

ATA Nº 008/2019 

 

 Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e dezenove às 8h30, reuniram-se na sala 3152 do 
Prédio 16 os membros da CAICE para a reunião ordinária mensal. Presentes: Professores:  Glades 
Tereza Félix, Fabiane Adela Tonetto Costas, as TAEs Cris Corrêa Barrozo, Giséli Bastos, Liliane 
Gontan Timm Della Méa e Angelita Zimmermann, e a bolsista Camila Vieira. Ausências justificadas: 
José Luiz Damilano, Tania M. Miorando e Estela Maris Giordani. Ausências não justificadas: a 
acadêmica Andressa Vianna. Aberta a reunião pela Coordenadora Glades Tereza Félix, foi aprovada 
a Ata n. 07/19 e a PAUTA. 1. Números Parciais: Avaliação Docente pelo Discente de Graduação, 
Avaliação Docente pelo Discente de Pós-Graduação e Avaliação dos Estágios Acadêmicos 2019/1; 
2. Relatório sobre evasão no CE; 3. Campanha Avaliação Docente; 4. Reestruturação do CE; 5. 
Informes CPA; 6. Comunicados; 7. Assuntos Gerais. Houve inclusão de pauta com o item Curso do 
Software Nvivo 10. DELIBERAÇÕES: Foi apresentada a porcentagem de participação discente das 
avaliações: docente pelo discente (graduação e pós-graduação) e estágios, com a ressalva de que 
a participação dos estágios ainda está fraca. Foi informado pela coordenadora que o Site da CAICE 
migrou para o site do CE, constituindo-se numa página deste; fato que ocorreu com a maioria dos 
sites da IES; desse modo foi solicitado ao CPD a criação de um site próprio para a CAICE, como 
anteriormente, uma vez que temos muitos documentos a compartilhar; ainda estamos no aguardo 
da resposta. Apresentação do Relatório sobre Evasão no CE: os números são altos, especialmente 
no PEG e Educação Especial Diurno, foi discutido quais seriam os motivos deste índice de evasão. 
Na Graduação, uma das possibilidades é de que os alunos ingressam nos cursos do Centro de 
Educação como segunda opção e, no segundo semestre, passam pelo SISU nos cursos de 
prioridade. No PEG, pode ser pela proposta do Curso que não atende às expectativas de alguns 
alunos, já que, as turmas têm discentes que vêm de diversas áreas e, a maioria deles não está 
acostumada com as leituras e teóricos da formação pedagógica, além de que a expectativa de 
muitos é realizar concurso público e com a diminuição deste, o interesse no curso decaiu. Deliberou-
se pelo encaminhamento do documento para as coordenações, colegiados de curso, NDEs e ao 
Conselho do Centro. Campanha de Avaliação Docente: intensificação da campanha para 
divulgação da avaliação: e-mail, vídeos, etc. Comunicados: Assessoria de comunicação da UFSM 
esteve na CAICE para uma entrevista sobre a divulgação da avaliação e há a possibilidade de uma 
ajuda ao Centro de Educação neste sentido. Curso de manejo do software Nvivo 10; a sugestão é 
de que seja ofertado na segunda semana de agosto, o que será combinado com a Professora 
Sandra que ministrou o curso anterior para ver a possibilidade. Sobre o tempo de duração é de mais 
ou menos uma semana e a oferta do curso será feito via projeto de evento que será aberto à 
participação de interessados representando os cursos da comunidade CE. Informes: O recurso 
financeiro da Autoavaliação está no setor de orçamento e ainda não foi utilizado, a parte que tocou 
a CAICE; tendo-se previsão de pagamento da taxa de inscrição da Camila que irá apresentar um 
trabalho na UFRGS, assim como as despesas com sua mobilidade para Porto Alegre. CPA: a 
CPA/UFSM tem melhorado a divulgação dos números parciais da Avaliação Institucional. A TAE 
Liliane informou sobre a resposta da PROJUR referente às manifestações ofensivas na avaliação 
docente pelo discente, ressaltando que todos os casos devem ser encaminhados para a Ouvidoria 
UFSM; quanto ao instrumento de Avaliação Institucional, informou que há uma subcomissão 
responsável e que estes serão enviados aos centros para análise da CSA tão logo elaborados.  
Nada mais havendo, eu Camila Vieira, lavrei a presente Ata que vai assinada pelos presentes.  
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