
   

MEMÓRIA Nº 4, 4ª REUNIÃO DA CPA EM 2017 

 
Data: 09 de agosto de 2017    Horário: 14h30min 
Coordenada por: Martha Adaime/Marcia Lorentz     Local: 218 - Reitoria 
 

Membros participantes: 

Aldiara Fernanda Pavão Garcia; Claudio Antonio Esteves; Marcia Helena do 
Nascimento Lorentz; Martha Bohrer Adaime; Sandra Elizabeth Ribas Rocha; 
Jéssica Rodrigues da Silva; Miriane Costa Fonseca; Mariana Bolzan Ilha; Rafael 
Adriano Neis Pôrto; Reisoli Bender Filho; Venice Teresinha Grings; Zulmar 
Belmonte Nascimento; Silvane Brand Fabrizio; Scheila Rezende Schaffazick;  

 

Outros participantes: 

Leandro Nunes Gabbi (representante da CSA de CS);  

 

Membros que não compareceram: 

Frank Leonardo Casado; Ascísio dos Reis Pereira; Clarice Madalena Bueno; Luiz 
Fernando Sangoi (justificado); Valserina Bolegon Gassen; Alessandra Alfaro 
Bastos; Regina Rocha Oliveira; Alessandro Onofre Rigão (representado por 
Leandro Nunes Gabbi); Ivo Elesbão (justificado); Maria Isabel da Silva Aude 
(justificado); Vania Maria Souza Paulon; Cassiane Soares Bolzan; Douglas 
Flores de Almeida (justificado);     
   
 

Pauta: 

 Votação acerca da aplicação do Instrumento de Avaliação Docente pelo 
Discente aos alunos menores de 18 anos/ensino médio; 

 Próximo evento de Avaliação Institucional (data e sugestão estrutura); 

 Resultados finais da Avaliação do Docente pelo Discente;  

 Data de início da aplicação do Instrumento do Egresso; 

 Assuntos gerais. 
 
 
Itens abordados e comentados: 
 

i) Votação acerca da aplicação do Instrumento de Avaliação Docente pelo 
Discente aos alunos menores de 18 anos/ensino médio  

 

Alguns membros se manifestaram acerca do assunto, tanto a favor da 
manutenção da pesquisa como contra. Após o assunto ter sido debatido 
novamente, uma vez que já havia sido debatido na reunião anterior, 
determinou-se a votação, onde 15 membros votaram, sendo 11 a favor da 
manutenção da pesquisa. Sendo assim, a CPA manterá a aplicação da 
pesquisa de Avaliação Docente pelo Discente nos cursos de ensino médio. 
Ressalta-se que a decisão de utilizar os resultados da pesquisa na 



   

progressão docente na carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico é 
uma decisão da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) em 
conjunto com a gestão Institucional, não sendo papel da CPA interferir em 
tal decisão.              

 

ii)  Próximo evento de Avaliação Institucional (data e sugestão estrutura); 

Marcia relatou que o IFFarroupilha colocou-se à disposição de realizar o evento 
em parceria com a UFSM, mas porém, somente no ano de 2018. Sendo assim, 
diante das dificuldades orçamentárias e de pessoal que estamos vivendo, foi 
sugerido pela Profª Martha que façamos o evento em abril de 2018 (em conjunto 
com IFFarroupilha). Independente disso, precisamos iniciar as discussões este 
ano ainda, inclusive em relação aos recursos financeiros necessários para o 
evento.  

A estrutura do evento se manterá na ideia das três dimensões do SINAES: 
avaliação institucional, avaliação de cursos e Enade.       

 

iii) Resultados finais da Avaliação do Docente pelo Discente 

 

A COPLAI publicou em 01/08 notícia com os resultados finais da Pesquisa de 
Avaliação Docente pelo Discente e a Marcia sugeriu às CSA que os resultados 
sejam disponibilizados até 31/10/2018. Pois em novembro iniciará a Pesquisa 
2017/02. 

 

iv) Data de início da aplicação do Instrumento do Egresso; 

Marcia relatou que a pesquisa do Egresso iniciará em 20/08 e ficará disponível 
até 31/12/20017. Solicitou o engajamento das CSA na divulgação da Pesquisa 
junto às Coordenações de Curso.       

 

v)  Assuntos gerais: 
 
Sugestão do Zulmar para que às CSA possam ter acesso aos resultados gerais 
por Departamento. Todos aceitaram, mas será utilizado pelas CSA que 
entenderem como importante, não sendo obrigatório a divulgação de tais dados; 
 
Foi trazido pela Venice e Prof. Cláudio a necessidade dos resultados da 
autoavaliação estar separado por unidade universitária. A princípio isso já 
ocorre, mas será enviado um tutorial de uso do SIE (aplicação destinada a 

autoavaliação) e se ainda permanecer dúvidas, na próxima reunião será 
apresentado como se extrai os arquivos do SIE.            
 
 

 

 
 



   

 
 
 
Encaminhamentos/Providências 
 

O QUE RESPONSÁVEL EQUIPE PRAZO 

Verificar com o 
CPD porque os 
docentes ainda 

não estão 
acessando os 
resultados da 

Pesquisa  

Marcia COPLAI 
Solicitação: 

10/08 

Solicitar ao CPD 
a criação de 

relatório com os 
resultados gerais 
por departamento  

Marcia COPLAI 
Solicitação: 

10/08  

Marcar reunião 
para iniciarmos 

as primeiras 
discussões acerca 

do evento  

Marcia COPLAI 

Assim que 
tivermos a data 
comunicaremos 

a CPA 

Aplicação do 
Instrumento do 

Egresso 
Marcia COPLAI 20/08 

 

 

 
 


