
   

MEMÓRIA N. 5 - REUNIÃO DA CPA - 2018 

 
Data: 29 de outubro de 2018    Horário: 10h30min 
Coordenada por: Fernando Pires Barbosa  Local: Sala CQVS 
 

Membros participantes: 

Martha Bohrer Adaime; Marcelo Freitas da Silva; Fernando Pires Barbosa; 
Maria Isabel da Silva Aude; Aldiara Fernanda Pavão Garcia; Nicásio Gouveia; 
Douglas Flores de Almeida; Cláudio Antônio Esteves; Gilberti Helena 
Hubscher; Scheila Rezende Schaffazick; Ives Gallon; Zulmar Belmonte 
Nascimento; Diego Russowsky Marçal; César Gabriel dos Santos; Rafael 
Adriano Neis Pôrto. 

Outros participantes: 

- Carmen Cristina Suptitz (COPLAI); 
- Glades Tereza Felix; 

- Karoline Regina P. da Silva 

Membros que não compareceram: 

Marcia Helena do Nascimento Lorentz; Edison Luiz Pavão Borges; Valserina 
Bolegon Gassen; Vania Maria Souza Paulon; Angélica dos Santos Ribas; 
Francys Albrecht; Sandra Elizabeth Ribas Rocha; Alessandra Alfaro Bastos; 
Regina Rocha Oliveira; Gustavo Fontinelli Rossés; Silvane Brand Fabrizio; 

Mara Rúbia Roos Cureau. 

Pauta: 

 Visualização, pelo chefe de departamento, da avaliação docente pelo 
discente; 

 Período da avaliação docente pelo discente – 2º sem/2018; 
 Material de divulgação a ser utilizado na avaliação docente pelo discente 
– 2º sem/2018; 

 Organização do evento com as CSAs em novembro/2018; 
 Assuntos gerais (“respondente único”, questão aberta). 

Itens abordados e comentados: 
 

i) Fernando fez uma breve explanação como os chefes de departamento 
recebem atualmente o feedback das avaliações docente pelo discente 
referente aos docentes de seu departamento, demonstrando o quanto 
os dados precisam ser trabalhados e transformados em informações 
gerenciais. Logo a seguir, apresentou uma nova forma de entregar os 
resultados aos docentes e aos chefes de departamento. O principal 
objetivo é disponibilizar a informação para a chefia de departamento 
pronta para a tomada de decisão. Além de facilitar a informação para 
a chefia de departamento, pretende-se dar uma informação 
semelhante aos coordenadores de Curso e aos diretores de Centro e 
divulgar publicamente aa “nota geral do departamento”. 
Contribuições: 



   

a. Cláudio: considera tão relevante a divulgação pública da nota, 
quanto o percentual de participação. 

b. Glades: os chefes de departamento, talvez, não estejam utilizando 
o feedback para ações de melhoria junto aos docentes. Sugere 
realizar reuniões com os chefes de departamento para que seja 
melhor utilizada essas informações. Considera importante 
entregar esses indicadores aos departamentos, para que as 
dimensões possam ser tratadas nas reuniões pedagógicas. 

c. Martha: reforçou a importância da CPA transformar os resultados 
da avaliação de forma mais simples para facilitar a atuação dos 
chefes de departamento a partir das informações melhor tratadas. 

d. Fernando: divulgar institucionalmente os dados comparativos 
entre os departamentos. 

e. Glades: citou o exemplo do CE que calculam a média ponderada e 
o desvio-padrão para testar o questionário, validando quantas e 
quais perguntas são necessárias. 

f. Cláudio: utilizar média aritmética e média ponderada. 
g. Marcelo: disponibilizar dados com várias médias, com glossário, 

dando a liberdade para os departamentos escolherem qual a 
melhor forma de progressão. 
 

ii) Período para avaliação docente pelo discente: sugestão 14 de 
novembro à 15 de março, se estendendo até o período de matrícula. 
Não será utilizado material impresso para a divulgação, por consenso, 
será mantido notificações online, com divulgação digital. 
Contribuições: 
a. Ives: no semestre passado, o feedback do CCSH foi feito com 

relatórios semanais, via facebook, dos índices de participação, 
marcando os cursos e, com isso, estimulando uma competição 
saudável entre eles. 

b. Fernando: vai verificar a possibilidade da COPLAI já repassar as 
informações tabuladas e em forma de gráficos, por curso. 

 
iii) Evento com as CSAs: devido aos feriados do segundo semestre que 

ocorreram na quinta-feira, de modo a não comprometer muito a 
recuperação dessa carga horária, sugeriu-se antecipar a realização do 
evento para quarta-feira, dia 28 de novembro. Silvane vai verificar a 
possibilidade com os palestrantes cogitados. 
 

iv)  Assuntos gerais: Sugeriu-se debater as situações da avaliação 
docente pelo discente em que tiver apenas um estudante matriculado 
na disciplina. Na presente reunião não avançou essa discussão, 
devendo ser revista noutra ocasião. 
 

  

 
Encaminhamentos/Providências 
 

O QUE RESPONSÁVEL EQUIPE PRAZO 



   

Verificar a possibilidade de 
entregar as informações na 
forma de gráfico, por curso, 
das parciais de participação 
na avaliação docente pelo 
discente no 2º sem/2018 

Fernando COPLAI 
Próxima 
reunião 

Avançar no tratamento dos 
dados das avaliações para 
entregar informações mais 
simples e gerenciáveis aos 
chefes de departamento 

Fernando COPLAI 
Próxima 
reunião 

Organização do evento com 
as CSAs 

Silvane COPLAI Nov 

 


