
   

MEMÓRIA Nº 3, 3ª REUNIÃO DA CPA EM 2017 

 
Data: 12 de julho de 2017    Horário: 14h30min 
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; Vânia Maria 
Souza Paulon; Jéssica Rodrigues da Silva; Miriane Costa Fonseca; Elvis 
Carissimi; Maria Isabel da Silva Aude; Cassiane Soares Bolzan; Mariana Bolzan 
Ilha; Douglas Flores de Almeida; Ives Gallon; Rafael Adriano Neis Pôrto; Reisoli 

Bender Filho    

 

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: 

Frank Leonardo Casado; Ascísio dos Reis Pereira; Clarice Madalena Bueno; Luiz 
Fernando Sangoi; Rafael Adaime Pinto (CSA do CTISM representada); Valserina 
Bolegon Gassen; Venice Teresinha Grings (justificada); Scheila Rezende 
Schaffazick (representada por Marinel Mor Dall’agnol); Alessandra Alfaro 
Bastos; Regina Rocha Oliveira; Zulmar Belmonte Nascimento (representada por 
Francys Albrecht da Rosa); Rafael Adaime Pinto (representado por Diego 
Russowsky Marçal); Silvane Brand Fabrizio (representada por Gizelli Moiano de 
Paula);     
   

 

Pauta: 

 Ações de sensibilização e de divulgação que estão sendo realizadas para 
promover a Avaliação do Docente pelo Discente (pedimos que as CSA 
tragam as ações realizadas para compartilharmos na reunião); 

 Próximo evento de Avaliação Institucional; 

 Resposta da PROJUR à consulta acerca da participação de estudantes 
menores de idade como respondentes na pesquisa; 

 Aplicação do instrumento do egresso; 

 Assuntos gerais. 
 
 
Itens abordados e comentados: 
 
i) Ações de sensibilização e de divulgação que estão sendo realizadas para 

promover a Avaliação do Docente pelo Discente (pedimos que as CSA 

tragam as ações realizadas para compartilharmos na reunião); 



   

Marcia apresentou as ações que estão sendo desenvolvidas pela COPLAI e 
algumas CSA relataram as ações que estão sendo desenvolvidas no âmbito das 
unidades universitárias (Profª Marinel - CSA CCS; Profª Gizelli - CSA FW; Elvis 
Carissimi (CT)) 

Ações da COPLAI: 

 No início da pesquisa: envio de notificação a todos os estudantes de 
graduação, médio e técnico; 

 No início da pesquisa: envio de notificação a todos os docentes; 

 Depois de 25 dias do início da pesquisa: envio de notificação a todos os 
estudantes “que ainda não participaram”; 

 Mensagem no Portal do Aluno; 

 Notícia na página da UFSM; 

 Distribuição do Flyers; 

 Elaboração e divulgação do vídeo CPA/COPLAI/NTE; 

 Link na página da UFSM; 

 Banner web;  

 Banner físico; 

 Entrevista com a coordenadora da CPA, Profª Martha Adaime. 

Ações da CSA do CCS: 

 Enviado e-mail aos docentes; 

 Pauta na Reunião do Conselho; 

 Foi colocado na página do CCS os resultados comparando os cursos; 

 Foi entregue Memorando N. 72/2017 – DOFO à CPA com sugestões 
acerca da Avaliação do Docente pelo Discente; 

 Solicitou banco de dados da avaliação docente (vamos solicitar ao CPD).  

Ações da CSA de FW: 

 Visitaram as salas de aula; 

 Promoveram reuniões com docentes, CSA de FW e CPA (com a presença 
da coordenadora e vice coordenadora da CPA); 

 Fez alguns questionamentos: se tem como identificar os períodos de 
maior participação (iremos ver com o CPD) e se uma professora que 
ingressou depois do início da pesquisa tem como ser avaliada 
(infelizmente não).  

Ações relatadas pelo Prof. Elvis: 

 Foi encaminhado mensagem via moodle aos alunos convidando-os a 
participar da pesquisa.  

 

ii) Próximo evento de Avaliação Institucional  

Marcia relatou que o IFFarroupilha convidou a UFSM para realizar o evento 
conjuntamente, sendo aceito por unanimidade pela CPA. Ficou de agendar uma 
reunião para agosto para acertarmos a estrutura do evento.   

 

iii) Resposta da PROJUR à consulta acerca da participação de estudantes 

menores de idade como respondentes na pesquisa; 



   

 

A CPA recebeu o parecer da PROJUR, sendo favorável a aplicação da Pesquisa 
de Avaliação Docente pelo Discente para o menor (alunos do ensino médio). 
Entretanto a Profª Miriane solicitou que a CPA estude a legislação, pois os 
representantes da Carreira do EBTT não são favoráveis à aplicação e por 
consequência o uso dos resultados para a progressão docente. Foi solicitado que 
a Profª Miriane encaminhe a documentação à CPA que fará o estudo e na 
próxima reunião será votado a permanência ou não da Pesquisa para os 
menores (ensino médio) ou ainda menores da Instituição.   

 

iv) Aplicação do instrumento do egresso; 

Luise apresentou o trabalho desenvolvido junto aos coordenadores de curso, 
CSA e CPA e colocou em discussão alguns temas que tinham ficado em aberto. 
O instrumento foi aprovado.    

 

v)  Assuntos gerais: Quadro das CSA em relação a divulgação pública dos 
resultados dos processos avaliativos.   

 
 

 

Encaminhamentos/Providências 
 

O QUE RESPONSÁVEL EQUIPE PRAZO 

Solicitar banco de 
dados ao CPD e 
encaminhar a 
CSA do CCS 

Marcia COPLAI 
Solicitação: 

13/07 

Solicitar pesquisa 
de qual período a 
avaliação docente 
tem maior nº de 
participações.  

Luise COPLAI 
Solicitação: 

13/07  

Evento de 
Avaliação 

Institucional – 
Marcar reunião 
em agosto com 
IFFarroupilha   

Marcia COPLAI 

Assim que 
tivermos a data 
comunicaremos 

a CPA 

Aplicação da 
Pesquisa de 
Avaliação 

Docente para 
menores (ensino 

médio)  

CPA CPA 

Análise da 
documentação 

que será enviada 
e votação na 

próxima reunião 
da CPA (acerca 

apenas da 
aplicação, não da 



   

incidência na 
progressão 
docente) 

Instrumento de 
Egresso  

Luise COPLAI 

Realizar últimos 
ajustes e aplicar 

na segunda 
quinzena de 

agosto. 

 

 

 
 


