
   

MEMÓRIA Nº 5, 5ª REUNIÃO DA CPA EM 2017 

 
Data: 13 de setembro de 2017    Horário: 14h00min 
Coordenada por: Martha Adaime/Marcia Lorentz     Local: 218 - Reitoria 
 

Membros participantes: 

Aldiara Fernanda Pavão Garcia; Marcia Helena do Nascimento Lorentz; Martha 
Bohrer Adaime; Jéssica Rodrigues da Silva; Mariana Bolzan Ilha; Silvane Brand 
Fabrizio; Scheila Rezende Schaffazick; Maria Isabel da Silva Aude; Vania Maria 
Souza Paulon; Douglas Flores de Almeida; Ives Gallon; Ivo Elesbão; Alessandra 
Alfaro Bastos;  

 

Outros participantes: 

- 

 

Membros que não compareceram: 

Zulmar Belmonte Nascimento (justificado); Venice Teresinha Grings 
(justificado); Reisoli Bender Filho (representado por Alesandra Bianchin); Rafael 
Adriano Neis Pôrto (justificado); Miriane Costa Fonseca; Sandra Elizabeth Ribas 
Rocha (justificado); Claudio Antonio Esteves (justificado); Frank Leonardo 
Casado; Ascísio dos Reis Pereira; Clarice Madalena Bueno (justificado); Luiz 
Fernando Sangoi; Valserina Bolegon Gassen; Regina Rocha Oliveira; Alessandro 
Onofre Rigão (representado por Leandro Nunes Gabbi); Cassiane Soares Bolzan; 
Rafael Adaime Pinto (representado por Diego Russowski); Gustavo Fontinelli 
Rossés (justificado); Elvis Carissimi (justificado).       
   

 

Pauta: 

 Apresentação de Tutorial para o uso do SIE referente às pesquisas 
relacionadas aos processos avaliativos; 

 Pesquisa de Acompanhamento do Egresso (ações já desenvolvidas e 
próximas a serem realizadas); 

 Participação da CPA nas Reuniões de Comissão de Visita in loco (algumas 
reflexões); 

 Avaliação Docente pelo Discente - Quais responsabilidades da CPA e das 
CSAs? 

 Assuntos gerais. 
 
Itens abordados e comentados: 
 

i) Apresentação de Tutorial para o uso do SIE referente às pesquisas 
relacionadas aos processos avaliativos 

Foi explicado que foram elaborados dois tutoriais para o uso do SIE –
autoavaliação institucional e avaliação docente e serão enviados às CSA 
ainda essa semana. Em caso de dúvidas, podemos agendar (por e-mail) 



   

horários na COPLAI para a Jéssica demonstrar de forma prática o uso do 
SIE, assim como a exportação de dados. 

 

ii) Pesquisa de Acompanhamento do Egresso (ações já desenvolvidas e 
próximas a serem realizadas) 
Foi explicado todas as ações que já foram realizadas e as que estão sendo 
pensadas para os próximos meses, conforme apresentação. Também foi 
proposto que a pesquisa de acompanhamento de egresso ocorra de dois em 
dois anos, a exemplo da autoavaliação institucional, para com isso, a CPA 
e COPLAI ter possibilidade de concentrar mais energia em cada um do 
processos. 
 
iii) Participação da CPA nas Reuniões de Comissão de Visita in loco (algumas 
reflexões) 
Foi colocado que temos recebido muitas Comissões de Avaliação in loco e a 
CPA e CSAs deverão estar cada vez mais preparadas, demonstrando para a 
comissão efetivamente o resultado do processo de autoavaliação para o 
curso que está sendo avaliado. Além disso, ficou determinado que a cada 
visita de comissão, toda a CPA será convidada, sendo importante que pelo 
menos dois membros se voluntariem a participar (além dos que 
habitualmente participam). Por sugestão da Profª Maria Isabel, seria bom 
ser pelo menos um de cada segmento.   
 
iv) Avaliação Docente pelo Discente - Quais responsabilidades da CPA e das 
CSAs? 
Foi discutido as principais ações da CPA e CSAs na Avaliação Docente, 
sendo que cabe a CPA e CSA as seguintes atribuições:  

 Construir os instrumentos, aplicá-los e divulgar os resultados gerais;  

 Atuar na divulgação da pesquisa; 

 Atuar na sensibilização dos docentes e discentes em relação ao 
fortalecimento da cultura de avaliação; 

 Promover a integração entre as CSA e a CPA e os cursos (participando 
de discussões no âmbito dos cursos).  

O Prof. Ivo salientou que trata-se de um processo de longo prazo e que não 
podemos esperar soluções imediatas, pois estamos no início do processo (três 
edições apenas) e precisamos sim fortalecer a cultura da avaliação tanto junto 
aos docentes como discentes. A Silvane citou um caso de um Professor que 
percebeu a mudança em seu método em função da avaliação e compartilhou 
com seus colegas esse avanço. A Profª Scheila frisou que o Curso de Farmácia 
já realiza avaliação docente a bastante tempo e que no início era muito difícil, 
mas que agora os docentes já estão habituados com a processo. A Jéssica 

comentou que os estudantes esperam soluções para as suas reclamações, pois 
tratam a avaliação docente também como um canal para expor seus 
descontentamentos.  
No geral a CPA entende que a sensibilização (em especial dos docentes) é 
fundamental para a validação do processo, pois só quando o docente acreditar 
e divulgar a pesquisa, conseguiremos um índice maior de representatividade e 
assim sim será possível realizar um trabalho mais efetivo.  
 

vi) Assuntos Gerais: 



   

Aldiara explicou que será aplicada pesquisa (fruto de uma disciplina que ela 
está fazendo com o Prof. Fernando) junto aos docentes com vistas a investigar 
a opinião destes em relação à Pesquisa de Avaliação Docente.     

Marcia explicou dois trabalhos que estão sendo realizados pela COPLAI e 
seria interessante que as CSAs se envolvessem. O primeiro é a proposta de 
reuniões com os cursos que irão passar pelo processo de reconhecimento de 
curso, a fim de esclarecer todo o processo e dar apoio durante o andamento. 
Além da equipe COPLAI, acompanhará este trabalho, representante da CADE e 
da Biblioteca Central, além do coordenador da CSA e demais envolvidos no 
curso.   

O segundo é uma reunião com todos os cursos que receberam visita de 
Comissão de Avaliação ao longo do primeiro semestre de 2017 e que ficaram 
com conceitos abaixo de 3 em algum item do instrumento. A ideia é propor a 
reflexão do curso em relação aos conceitos insatisfatórios e a elaboração de um 
plano de melhoria que vise a melhoria do item avaliado. Posteriormente, a 
Auditoria da UFSM fará um acompanhamento do atendimento das ações que 
foram propostas no plano de melhoria.  

Os membros da CPA que estiverem presentes ao evento do AVALIES 
relataram alguns episódios do evento, frisando a importância da participação 
da UFSM, inclusive no número de participantes (6 CSAs representadas, além 
da CPA, também representada), possibilitando a troca de experiências e o 
surgimento de novas ideias para os nossos processos, que foram motivadas por 
apresentações e pôsteres observados no Avalies.      

    

 

 
Encaminhamentos/Providências 
 

O QUE RESPONSÁVEL EQUIPE PRAZO 

Enviar o Tutorial 
às CSA   

Jéssica COPLAI Até 18/09 

Ações de 
divulgação da 
Pesquisa de 

Acompanhamento  

Marcia COPLAI 
Até dezembro de 

2017  

 

 

 
 


