
   

MEMÓRIA N. 2 - REUNIÃO DA CPA - 2019 

 
Data: 06 de junho de 2019   Horário: 10h30min 
Coordenada por: Fernando Pires Barbosa Local: Sala de aula da CQVS 
 

Membros participantes: 

Martha Bohrer Adaime; Fernando Pires Barbosa; Aldiara Fernanda Pavão 
Garcia; Douglas Flores de Almeida; Henrique Faccin; Gilberti Helena Hubscher 
Lopes; Scheila Rezende Schaffazick; Liliane Della Méa; Zulmar Belmonte 
Nascimento; Diego Russowsky Marçal; Gustavo Fontinelli Rossés; César 

Gabriel dos Santos;  Silvane Brand Fabrizio;  Rafael Adriano Neis Pôrto 

Outros participantes: 

- Marcelo Lopes Kroth e Giana Giacomelli (COPLAI) 

Membros que não compareceram: 

Marica Helena do Nascimento; Edison Luiz Pavão Borges; Marcelo Freitas da 
Silva; Valserina Bolegon Gassen; Maria Isabel da Silva Aude; Vania Maria 
Souza Paulon; Nicásio Gouveia; Angélica dos Santos Ribas; Francys Albrecht; 
Claudio Antonio Esteves; Ives Gallon; Regina Rocha Oliveira; Mara Rúbia Roos 
Cureau. 

Pauta: 

 Avaliação Docente pelo Discente; 
o Início 06/06, conforme calendário acadêmico 
o Divulgação dos resultados da avaliação 2018/02 no novo formato 
o Novo formato do relatório das chefias 

 ENADE - Reuniões nas unidades de ensino 
 Autoavaliação institucional - primeira versão do novo instrumento 
 Assuntos gerais 

Itens abordados e comentados: 
 

i) Fernando apresentou a divulgação dos resultados públicos da 
avaliação docente no novo formato, agora interativo. Esta forma de 
divulgação permite visualizar a pontuação média e a participação de 
diferentes unidades de ensino, cursos e departamentos. Explicou 
algumas funções que permitem detalhar os resultados para análises 
mais específicas. 
 

ii) Fernando apresentou o novo formato do relatório dos resultados da 
avaliação Docente pelo Discente gerado pelas chefias, explicando o 
motivo pelo qual tem dois conjuntos de colunas, um com as 
informações do dia do processamento e outro com as informações 
atualizadas. Neste formato podem ser gerados dois relatórios, um 
resumo dos docentes, o qual apresenta a nota geral de cada docente 
do curso, e outro que apresenta a nota dos docentes por disciplina. 
Neste item, foram sanadas diversas dúvidas dos participantes e 
foram feitas algumas sugestões: 



   

a. Verificar com os coordenadores de cada curso se existem 
disciplinas que devam ser avaliadas de forma diferente, devido a 
alguma particularidade. 

b. Apresentar os resultados por dimensões. 
c. Elaborar um memorando explicativo com detalhes sobre o novo 

formato de relatório. 

O formato dos relatórios foi aprovado. O memorando referente ao item 
c) será elaborado e enviado às direções de unidade, coordenações de 
curso e chefias de departamento. Já os itens a) e b) serão objeto de 
estudos em outra oportunidade. 

Ainda neste item, foi discutido o nível de permissões que as partes 
interessadas na avaliação devem ter, ficando definido o seguinte 
quadro de permissões: 

 

(*) As Direções de Unidade de Ensino que quiserem envolver as CSAs ou UAPs de 
maneira mais intensa podem solicitar que suas unidades tenham acesso aos relatórios. 

 
iii) Fernando comentou sobre a primeira versão do novo instrumento de 

autoavaliação institucional, no entanto, a apresentação dos detalhes 
deste assunto ficou para a próxima reunião, devido ao tempo. 
 

iv) Com relação ao ENADE, Fernando informou sobre a divulgação do 
edital, do qual 31 cursos da UFSM participarão, envolvendo 4 
unidades de ensino (CT, CCR, CEFD e CCS) e 3 campi fora de sede 
(Cachoeira, Frederico e Palmeira). Comunicou ainda que a intenção é 
de realizar ações de conscientização e esclarecimentos com os 
coordenadores e com os estudantes dos cursos envolvidos. Será 
enviado memorando para todos os cursos envolvidos, informando da 
possibilidade de realizar as reuniões de esclarecimento, de acordo 
com a solicitação de cada curso. 
 

v) Por fim, foi comentado sobre a solicitação de parecer da PROJUR 
sobre ofensas e anonimato na questão aberta da avaliação do 
docente pelo discente. Fernando comentou ainda sobre algumas 



   

sugestões e solicitações apresentadas pelo Departamento de Nutrição 
do campi de Palmeira das Missões. Falou sobre a necessidade de 
discutir a revisão das CSAs devido ao decreto 9.759 de 11 de abril de 
2019. Devido ao horário foi necessário marcar nova reunião para 
tratar com maior atenção os assuntos gerais e apresentar a primeira 
versão do novo instrumento de autoavaliação institucional, reunião 
que será realizada em 17/06/2019 às 10:00. 
 

  

 
Encaminhamentos/Providências 
 

O QUE RESPONSÁVEL EQUIPE PRAZO 

Realizar nova reunião para 
finalizar a pauta 

CPA CPA 17/06/2019 

    

    

    

    

 



 
 

Comissão Própria de Avaliação  
(CPA) 

 
2ª reunião CPA/2019 

 
Jun/2019 

 
 



• Avaliação Docente pelo Discente 

• Início 06/06, conforme calendário acadêmico 

• Divulgação dos resultados da avaliação 2018/02 no novo formato 

• Novo formato do relatório das chefias 

• ENADE - Reuniões nas unidades de ensino 

• Autoavaliação Institucional - primeira versão do novo instrumento 

• Assuntos gerais 

Pauta 



Divulgação site 



Divulgação site 



Relatório Departamento – Resumo Docentes 



Relatório Departamento – Resumo Docentes 



Relatório Departamento – Docentes e Disciplinas 



Relatório Departamento – Docentes e Disciplinas 



Relatório Departamento – Resumo Docentes 



Relatório Curso 



Relatório Curso 



Relatórios 
Direção de 

Unidade 
CPA, CSA e 

COPLAI 
Coordenação de 

Curso 
Chefia de 

Departamento 

Curso X X X - 

Departamento 
(Resumo Docente) X X - X 

Departamento 
(Docente e Disc.) X X - X 

Relatórios “antigos” Desativar / Descontinuar  

Permissões - Sugestão 



Permissões - Definição 

Relatórios 
Coordenação 

de Curso 
Chefia de 

Departamento 
Direção de 
Unidade(*) 

Coordenação da 
CPA e COPLAI 

CSAs 

Por Curso 
(Pontuação das Disciplinas) X - X X - 

Por Departamento  
(Pontuação dos Docentes) - X X X - 

Por Departamento  
(Pontuação Docentes e Disciplinas) - X X X - 

Relatório de Participação  
(Por Curso/Disciplina) - - - - X 

Relatórios “antigos” Desativar / Descontinuar  

(*) As Direções de Unidade de Ensino que quiserem envolver as CSAs ou UAPs de 
maneira mais intensa podem solicitar que suas unidades tenham acesso aos relatórios 



ENADE – Reuniões nas Unidades de Ensino 



Autoavaliação Institucional –  
Primeira versão do novo instrumento 

 



ENADE 2019 

• 31 cursos farão o ENADE 

• 7 Unidades de Ensino envolvidas: 

• 4 Centros: CT, CCR, CEFD, CCS 

• 3 Campi: Cachoeira, Frederico, Palmeira 

 



• Encaminhamento Parecer PROJUR sobre ofensas e anonimato 

• Sugestões/Pedidos do Departamento de Nutrição de PM (DANut); 

• Revisão ou “recriação” das CSAs (Decreto N. 9.759, de 11 de abril): 

 

Assuntos Gerais 



 
 

Comissão Própria de Avaliação  
(CPA) 

 
2ª reunião CPA/2019 

 
Jun/2019 

 
 




