
   

MEMÓRIA Nº 1, 1ª REUNIÃO DA CPA EM 2018 

 
Data: 21 de Março de 2018    Horário: 14h00min 
Coordenada por: Martha Adaime/Marcia Lorentz     Local: Auditório CQVS 
 

Membros participantes: 

Aldiara Fernanda Pavão Garcia; Marcia Helena do Nascimento Lorentz; Martha 
Bohrer Adaime; Silvane Brand Fabrizio; Scheila Rezende Schaffazick; Douglas 
Flores de Almeida; Ivo Elesbão; Alessandra Alfaro Bastos; Zulmar Belmonte 
Nascimento; Rafael Adriano Neis Pôrto; Maria Isabel da Silva Aude; Venice 

Teresinha Grings; Ives Gallon; Rafael Adaime Pinto; Gustavo Fontinelli Rossés; 
Vania Maria Souza Paulon; Frank Leonardo Casado; Claudio Antonio Esteves 

 

Outros participantes: 

- Fernando Pires Barbosa (COPLIN) 
-Diego Russowsky Marçal (CTISM) 
 

Membros que não compareceram: 

Jéssica Rodrigues da Silva; Miriane Costa Fonseca; Ascísio dos Reis Pereira; 
Valserina Bolegon Gassen; Regina Rocha Oliveira; Alessandro Onofre Rigão 
(representado por Cesar Gabriel dos Santos); Cassiane Soares Bolzan; Mariana 
Bolzan Ilha (representada por Angélica Ribas); Elvis Carissimi; Clarice 
Madalena Bueno; Luiz Fernando Sangoi; Sandra Elizabeth Ribas Rocha, 
Reisoli Bender Filho (Representado por Alesandra Bianchin). 
   
 

Pauta: 

 Edital de Distribuição dos Recursos 2018; 

 Aprovação do Relatório de Autoavaliação 2018; 

 Nova Composição da CPA; 

 Apresentação dos resultados gerais da Avaliação Docente 2017/2 e da 
pesquisa com o Egresso; 

 Autoavaliação e PDI;   

 Assuntos gerais. 
 
Itens abordados e comentados: 
 

i) Foram apresentadas as datas para divulgação do edital e envio dos 
documentos, bem como a data de liberação dos recursos. Após a 
divulgação dos valores que cada CSA irá receber, Frank explicou os 
motivos para a redução do valor.   

ii) Douglas apresentou a estrutura que foi construída o relatório de 
autoavaliação bem como as pequenas mudanças em relação ao 
anterior. Ao final foi feita a votação para aprovação do relatório, que 
deverá ser postado no Sistema e-Mec, onde todos os membros 
presentes concordaram com a versão apresentada. 



   

iii) Martha informou a todos os presentes, que foi encaminhada ao 
Gabinete do Reitor, a prorrogação da portaria da CPA por dois meses, 
afim de facilitar o processo de organização da nova composição e 
também não interferir na avaliação do curso de Ciências Sociais 
Licenciatura, que ocorrerá no mês de abril.  
foi solicitado aos representantes de cada CSA que encaminhem o 
mais breve possível o nome dos novos representantes das setoriais 
que irão compor a CPA pelos próximos dois anos. Ficou definido 
ainda, que para a indicação de novos membros discentes, será 
realizada através de processo de seleção para os interessados. 
Quanto a indicação do membro da sociedade civil, ficou definido que 
será solicitada ao Conselho Universitário a indicação de um nome dos 
representantes, da referida classe, já participantes do conselho. Os 
representantes dos docentes e técnico-administrativos aposentados 
serão reconduzidos. 

iv) Foram apresentados os resultados finais de participação na pesquisa 
do Docente pelo Discente, referente ao 2º semestre de 2017. Foi 
destacado a redução dos índices de participação em relação ao 
primeiro semestre, especialmente dos discentes do ensino médio.  

v) Foram apresentados os resultados da participação na pesquisa de 
acompanhamento do egresso, realizada no segundo semestre de 
2017. Destacou-se o grande aumento na participação, quando 
comparado aos resultados da pesquisa anterior, ocorrida no ano de 
2014.  

vi) Fernando, Coordenador de Planejamento Informacional da Pró-reitoria 
de Planejamento, apresentou um estudo realizado, acerca do uso das 
perguntas da pesquisa de autoavaliação no acompanhamento do PDI. 
Foi apresentado ainda a relação destas questões com as questões 
respondidas pelos estudantes concluintes no questionário Enade. Foi 
apresentado também, um levantamento acerca da participação dos 
discentes por disciplina, na pesquisa de avaliação do docente. 
Salientou-se a importância de aumentar esta participação, afim de 
tornar o processo representativo. Ao final, foi destacada a importância 
de fortalecer cada vez mais o papel da CPA e da autoavaliação como 
fonte de informações que subsidiem a gestão na tomada de decisões. 

vii) Assuntos Gerais: Ao final, conforme Despacho nº 
00009/2018/PROJUR/PFUFSM/PGF/AGU, do Procurador-Chefe da 
PF/UFSM, a Coordenadora da CPA, Professora Martha Adaime, deu 
ciência a todos os membros presentes, acerca da reclamatória aberta, 
por servidora docente do quadro da instituição, em relação ao 
processo de Avaliação do Docente pelo Discente. Foi salientado que a 
CPA está sempre buscando a adequação e aperfeiçoamento deste 
instrumento de modo a torná-lo ainda mais importante nos processos 
de gestão. 

 

 
 
 

  



   

 
Encaminhamentos/Providências 
 

O QUE RESPONSÁVEL EQUIPE PRAZO 

Edital de 
Distribuição de 
Recursos 2018  

Douglas COPLAI Até 26/03 

Criar processo de 
seleção de 
discentes 

interessados em 
compor a CPA 

Douglas COPLAI Até 09/04   

Solicitação de 
Indicação dos 
Membros da 

Sociedade Civil ao 
Consu 

CPA COPLAI Até 15/04 

 

 

 
 


