
   

MEMÓRIA Nº 2, 2ª REUNIÃO DA CPA EM 2017 

 
Data: 30 de maio de 2017    Horário: 10h15min 
Coordenada por: Martha Adaime/Marcia Lorentz     Local: 218 - Reitoria 
 

Membros participantes: 

Aldiara Fernanda Pavão Garcia; Alessandro Onofre Rigão; Claudio Antonio 
Esteves; Gustavo Fontinelli Rossés; Ivo Elesbão; Marcia Helena do Nascimento 
Lorentz; Martha Bohrer Adaime; Sandra Elizabeth Ribas Rocha; Scheila 
Rezende Schaffazick; Zulmar Belmonte Nascimento; Vânia Maria Souza Paulon; 

Jéssica Rodrigues da Silva;  

 

Outros participantes: 

Alessandra Alfaro (representante da CAICE); Rafael Adriano Neis Pôrto 
(representante CSA Palmeira das Missões); Erika Goellner (representante da 
CSA do CTISM); Reisoli Bender Filho (representante da CSA do NTE).     
 

Membros que não compareceram: 

Ana Tércia de Oliveira Machado; Ascísio dos Reis Pereira; Charlene Oliveira 
Trindade (CSA Palmeira das Missões representada); Clarice Madalena Bueno; 
Luiz Fernando Sangoi; Maria Amélia Roth; Marília de Araujo Barcellos (CSA 
CCSH representada); Marlei Terezinha Mainardi (CAICE representada); Rafael 
Adaime Pinto (CSA do CTISM representada); Valserina Bolegon Gassen; Venice 
Teresinha Grings (justificada); Paulo Roberto Colusso (CSA do NTE 
representada); Miriane Costa Fonseca; Elvis Carissimi (justificada) 
 
* Alguns dos participantes faltantes não estão mais fazendo parte da CSA, porém, 
ainda não foi publicado aditamento da Portaria relacionando os novos membros. 
Deverá ser publicado no próximo mês. 

Pauta: 

 Determinação da data de aplicação da Avaliação Docente pelo Discente;   

 Ações de sensibilização; 

 Definição de data para a divulgação dos dados da Pesquisa de 
Autoavaliação e Avaliação Docente pela COPLAI e CSAs; 

 Sugestões às CSA acerca das ações de divulgação dos processos 
avaliativos;     

 Definição de um Grupo de Trabalho para organizar o evento de Avaliação 
2017; 

 Assuntos gerais: Egressos 

Itens abordados e comentados: 
 

i. Determinação da data de aplicação da Avaliação Docente pelo Discente: 

Marcia sugeriu que a aplicação da Pesquisa de Avaliação Docente ocorra entre 
os dias 07/06 e 31/07 deste ano, que foi aprovada pelos presentes.   



   

ii. Ações de sensibilização: 

Marcia destacou que serão realizadas várias ações de sensibilização, como 
distribuição de flyer, matéria na página, pop ups no Portal do Aluno; notificação 
aos alunos e Docentes; e link na página da UFSM para o Sistema de 
Questionários.  

Além disso, sugeriu que os flyers produzidos sejam distribuídos nos DA’s; que 
a CSA escolha um dia para fazer uma ação no hall da unidade de forma a 
realizar a entrega do material e explicar o processo àqueles que tiverem 
curiosidade; divulgar entrevista com a Profª Martha, de modo a sensibilizar os 
alunos a responder. 

Prof. Cláudio sugeriu que o pop up seja disponibilizado em dois momentos: 

Convidando o aluno a participar indicando que a sua participação deverá ser 
antes do período de matrícula e em um segundo momento um novo pop up aos 
alunos que entrarem no Portal do Aluno para fazer a matrícula, chamando-o a 
atenção para realizar a pesquisa antes da matrícula.      

Marcia citou a sugestão de um professor de FW que destacou que poderia ser 
oferecido uma espécie de “bônus” aos alunos que respondessem, sugeriu que 
fosse oferecido horas de ACG ou uma espécie de Certificado de Participação 
como cidadão que contribui com a Instituição – por exemplo: " Ação de Cidadania 
Participativa na Contribuição da Qualificação da UFSM como agente de Formação" - A ideia é 

boa e não gera nenhum tipo de repercussão negativa.   

A maioria entende que as horas são mais atrativas, podendo ser 2 horas por 
exemplo. Mas essa sugestão ficará para a próxima edição, pois precisa ser muito 
bem avaliada em função dos prós e contras (sem falar que necessita o apoio de 
todos os colegiados dos cursos) e a decisão da maioria da CPA (por votação).  

O Zulmar sugeriu a elaboração de um banner para a campanha, além de avaliar 
a possibilidade das CSA conseguirem acessar os resultados por departamento. 

 

iii. Definição de data para a divulgação dos dados da Pesquisa de 
Autoavaliação e Avaliação Docente pela COPLAI e CSAs: 

 

Foi solicitado pela Marcia que os resultados da avaliação docente (2016/02) 
sejam disponibilizados pelas CSAs até o dia 06/06 (pois no dia 07 de junho 
inicia a próxima edição), e até o fim do primeiro semestre letivo de 2017 os 

resultados da Pesquisa de Autoavaliação 2016. A COPLAI já disponibilizou os 
resultados gerais de todas as unidades da Pesquisa de Avaliação Docente e 
disponibilizará os resultados gerais da modalidade presencial e EAD de todas 
as unidades até o final do 1º semestre.  

 

iv. Sugestões às CSA acerca das ações de divulgação dos processos 

avaliativos;     

Marcia sugeriu às CSA as seguintes ações:  

 Enviar e-mail aos coordenadores de cursos convidando-os à sensibilizar 
os docentes que atuam no curso acerca da avaliação docente; 



   

 Enviar e-mail aos chefes de departamento convidando-os à sensibilizar 
os docentes do seu departamento acerca da avaliação docente; 

 Enviar e-mail aos DA’s e aos discentes; 

 Publicar notícias na página da Unidade e redes sociais. 

 

v.  Definição de um Grupo de Trabalho para organizar o evento de Avaliação 

2017; 

Marcia informou que enviará um e-mail convidando os membros para formar 

um grupo para a organização do evento de avaliação UFSM/2017.    

vi. Assuntos gerais: Pesquisa de Egressos  
 
A pesquisa do egresso será aplicada no segundo semestre, sendo apenas 
aprovada pela CPA, uma vez que as discussões já aconteceram por e-mail junto 
aos coordenadores de cursos.    
 

 

Encaminhamentos/Providências 
 

O QUE RESPONSÁVEL EQUIPE PRAZO 

Inserção do 
questionário no 

Sistema 

Marcia COPLAI 31/05 

Aplicação da 
Pesquisa de 
Avaliação 
Docente   

Marcia COPLAI 07/06 – 31/07  

Envio das 
notificações à 

alunos e docentes  

Marcia COPLAI 02/06 (já 
enviado) 

entregue na 
semana de início 

da pesquisa 

Divulgação dos 
resultados da 

avaliação docente 
2016/02 

CSAs CSAs 06/06 

Divulgação dos 
resultados da 
Pesquisa de 

Autoavaliação  

CSAs CSAs Até o final do 
primeiro 
semestre 

Elaboração de 
material pela 
COPLAI (flyer, 
cartaz, banner, 
marca página)  

Luise COPLAI Até o dia 02/06 

Determinar o 
quantitativo de 

Solicitado às 
CSAs  

Enviado pelas 
CSA à COPLAI 

Até o dia 02/06 



   

material que será 
impresso 

Encaminhar à 
gráfica para 
impressão   

Marcia COPLAI 05/06 

Agendar visitas 
aos DA’s 

*Sugestão de 
cada CSA 

promover uma 
reunião com 

todos os DA’s da 

Unidade para 
fazer a divulgação  

CSAs e CPA CPA, COPLAI e 
CSAs 

A partir do dia 
01/07  

Dia de 
sensibilização no 
Hall da unidade 

acerca da 
Avaliação 
Docente 

CSAs e CPA  CPA, CSA e 
COPLAI 

A partir do dia 
01/07   

Relatório da 
Pesquisa de 
Avaliação 

Docente por 
departamento e 
geral da UFSM 
(sugestão do 

Zulmar)  

Marcia COPLAI Solicitar até o dia 
07/06 ao CPD 

Certificado de 
participação de 
Cidadão/Cidadã 
aos alunos que 
preencherem a 

Pesquisa  

Marcia COPLAI Solicitar até o dia 
05/06 ao CPD a 
possibilidade e 
depois verificar 

se a CPA 
concorda 

 

 

 

 


