
   

MEMÓRIA N. 1 - REUNIÃO DA CPA - 2019 

 
Data: 28 de março de 2019    Horário: 10h30min 
Coordenada por: Fernando Pires Barbosa  Local: Auditório CQVS 
 

Membros participantes: 

Marcia Helena do Nascimento Lorentz; Martha Bohrer Adaime;  Fernando 
Pires Barbosa; Maria Isabel da Silva Aude; Vania Maria Souza Paulon; Aldiara 
Fernanda Pavão Garcia; Douglas Flores de Almeida; Cláudio Antônio Esteves; 
Sandra Elizabeth Ribas Rocha; Scheila Rezende Schaffazick; Ives Gallon; 
Liliane Della Méa; Regina Rocha Oliveira; Zulmar Belmonte Nascimento; Diego 
Russowsky Marçal; Gustavo Fontinelli Rossés; César Gabriel dos Santos;  

Silvane Brand Fabrizio;  Tanice Andreatta (substituindo Rafael Adriano Neis 
Pôrto). 

Outros participantes: 

- Carmen Cristina Suptitz (COPLAI) 

Membros que não compareceram: 

Edison Luiz Pavão Borges; Marcelo Freitas da Silva; Valserina Bolegon Gassen; 
Nicásio Gouveia; Angélica dos Santos Ribas; Francys Albrecht; Gilberti Helena 

Hubscher; Mara Rúbia Roos Cureau. 

Pauta: 

 Aprovação da forma de divulgação dos resultados da avaliação docente; 
 Aprovação do Relatório da Autoavaliação; 
 Edital CSA; 
 Instrumento de autoavaliação; 
 Parecer da PROJUR; 
 Assuntos gerais. 

Itens abordados e comentados: 
 

i) Fernando iniciou a reunião fazendo uma demonstração da nova forma 
de divulgação dos resultados da avaliação docente. Mostrou o gráfico 
com o cálculo dos docentes com amostra significativa e justificou a 
utilização do somatório das 4 edições da avaliação docente para a 
média geral da pontuação. 
Demonstrou a nova forma de apresentação dos resultados, com a 
ressalva de que por enquanto somente estão disponíveis os dados da 
graduação. Está aguardando a disponibilização pelo CPD dos dados 
referentes ao ensino médio e técnico. 
Marcelo, da COPLAI, fez explanação de como foi concebida a nova 
ferramenta de consulta e como “navegar” e consultar as informações. 
As informações poderão ser verificadas por “unidade de ensino”, por 
“curso” e por “departamento”. Durante o processo de elaboração, 
evidenciou algumas dificuldades enfrentadas durante o processo de 
organização e análise dos dados, devido à forma como algumas 
informações ficam armazenadas no sistema. 



   

O novo modelo de apresentação dos resultados da avaliação docente 
foi aprovado por aclamação entre os presentes. 

 
 

ii) O relatório da autoavaliação deverá ser inserido no sistema até o dia 
31 de março. Fernando apresentou o sumário do relatório para dar 
uma demonstração geral de como as informações serão 
encaminhadas. Na sequência, foi apresentada uma visão geral de 
cada tópico, destacando alguns gráficos.  
Contribuições: 
a. Cláudio: sugeriu alterar a legenda de explicação dos recursos não 

utilizados de algumas unidades. 
b. Martha: alterar a cor da barra referente a divulgação dos recursos 

utilizados para promoção da autoavaliação. 
 

iii) No terceiro item da pauta foram apresentadas as modificações 
sugeridas para o Edital de distribuição de recursos para as 
Comissões Setoriais de Avaliação referente ao ano de 2019, 
destacadas a seguir: 
a. Incluir a opção de vincular ações decorrentes do resultado da 

avaliação docente. Ou seja, ficariam três possibilidades de 
classificação das ações: 1) ações de promoção da avaliação 
institucional; 2) ações de melhoria com base na autoavaliação 
2016; e 3) ações de melhorias com base na avaliação docente 
2018. 

b. Extinguir a exigência do link de divulgação dos resultados da 
avaliação docente. 

c. Substituir o rateio igualitário, equivalente a 50% dos recursos, por 
um cálculo que leve em consideração a média de participação na 
avaliação docente dos semestres 1 e 2 de 2018. Manter o restante 
da fórmula. 

Contribuições: 
a. Ives: sugeriu buscar mais recursos para a CPA, como meio de 

valorizar a avaliação. 
b. Martha: institucionalizar um selo para destacar as ações da CPA. 
c. Douglas: solicitar as portarias atualizadas como item do Edital. 

As três alterações apresentadas pelo coordenador da CPA foram 
aprovadas em consenso, por aclamação. 

 

iv) Sobre o instrumento de autoavaliação, Fernando resumiu o trabalho 
que o GT está efetuando. Ressaltou a importância da participação 
nesta etapa do trabalho, pois é nesse momento que serão definidas 
boa parte das questões que serão utilizadas no instrumento de 
avaliação. 
 

v) Último item da pauta, referente ao parecer da Projur, a CPA pode 
manter o envio das questões abertas às chefias do departamento, 
mas não deve se eximir de identificar o autor de alguma resposta 
ofensiva que se enquadre como bullying ou criminosa. 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Encaminhamentos/Providências 
 

O QUE RESPONSÁVEL EQUIPE PRAZO 

Divulgar os resultados da 
avaliação docente no novo 
formato 

Fernando COPLAI Assim que 
tiver acesso 
aos dados do 
ensino médio e 
técnico 

Concluir o Relatório da 
Autoavaliação 

Fernando COPLAI 29/03 

Elaborar e enviar o Edital 
CSA 

Fernando COPLAI 03/04 

Finalizar a elaboração do 
instrumento de 
autoavaliação 

GT de Revisão 
dos 
Instrumentos 

GT  

Consultar os integrantes da 
CPA sobre o interesse em 
participar do GT de revisão 
dos instrumentos 

Fernando - 02/04 

 


