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Ata 001/2019-CPA. Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às 1 

14h, na sala da Comissão Própria de Avaliação da UEM (CPA/UEM), situada no Bloco 123, 2 

sala 03, campus sede, nesta Universidade, foi realizada a nona reunião ordinária da 3 

CPA/UEM de 2018, com a presença dos seguintes membros: Ana Sílvia Lapenta (CCB), 4 

Dioclécio Moreira Camelo (CTC), Maria Terezinha Bellanda Galuch (CCH), André Dias 5 

Menegazzo Pereira, representante discente na CPA e estagiário da CPA no NPD, e a 6 

servidora Adriane Eliege Siega; justificaram ausência: Walter Marcondes Filho (NPD), Kézia 7 

de Lucas Bondezan (CSA), Terezinha Aparecida Guedes (CCE), Marco Antonio Costa 8 

(CCS), Nelson Martins Garcia (Sinteemar) e Marcos Weber do Canto (CCA); estiveram 9 

ausentes: Elisa Silva de Paula (PEN), Lucílio Gobbi Filho (DCU), e João Roberto Fráguas 10 

(ACIM). A reunião ordinária da CPA foi convocada por meio do Edital n.º 001/2019-CPA, 11 

com a seguinte pauta: 1) Aprovação da Ata n.° 009/2018-CPA; 2) Instrumento de Avaliação 12 

pelo Discente 2018 – definir calendário; 3) Avaliação pelo Discente da Pós-Graduação – 13 

definir público alvo e compor Comissão para a elaboração do instrumento; 4) Definição do 14 

Calendário de Reuniões ordinárias para 2019; 5) Outros Assuntos. Dando início à reunião, a 15 

professora Coordenadora propôs a inclusão do item ‘Avaliação por Comissões Setoriais – 16 

apresentação da proposta e definição das estratégias’, na pauta da reunião. Colocada em 17 

votação, a inclusão foi aprovada por unanimidade, ficando a pauta da reunião assim 18 

renumerada: 1) Aprovação da Ata n.° 009/2018-CPA; 2) Avaliação por Comissões Setoriais 19 

– apresentação da proposta e definição das estratégias; 3) Instrumento de Avaliação pelo 20 

Discente 2018 – definir calendário; 4) Avaliação pelo Discente da Pós-Graduação – definir 21 

público alvo e compor Comissão para a elaboração do instrumento; 5) Definição do 22 

Calendário de Reuniões ordinárias para 2019; 6) Outros Assuntos. Passando para o Item 1, 23 

foi aprovada a Ata n.° 009/2018-CPA. Passando para o Item 2, a professora Coordenadora 24 

informou que, em conversa com a Pró-Reitora de Ensino, professora Leila Pessoa da Costa, 25 

soube que no mês de março a PEN fará uma reunião com os Coordenadores de Colegiado 26 

de Cursos de Graduação, momento em que a CPA poderá sugerir aos Coordenadores a 27 

realização da Avaliação por ‘Comissões Setoriais’, ou seja, uma avaliação em que o Núcleo 28 

Docente Estruturante (NDE) de cada curso de graduação, por meio do ‘Instrumento de 29 

Avaliação de Cursos de Graduação’ aprovado pelo Sistema de Avaliação Estadual do 30 

Paraná (Seaes), poderá realizar uma avaliação diagnóstica do seu curso. Segundo a 31 

Coordenadora da CPA, a proposta será oriunda da Pró-Reitoria de Ensino (PEN) e contará 32 

com a condução e o apoio logístico da CPA. Os membros presentes consideraram 33 

fundamental envolver a PEN nesta ação que possibilitará oferecer um diagnóstico dos 34 

cursos de graduação da UEM. Ficou acordado que esta será uma avaliação interna para 35 

consulta e subsídio dos gestores da UEM, que não será divulgada ao público, sendo 36 

conduzida nos moldes da avaliação similar realizada pela CPA em 2007. Foi proposto enviar 37 

o referido instrumento para o e-mail do estagiário André para que ele verifique a 38 

possibilidade de inseri-lo na plataforma de Avaliação da CPA. Passando para o Item 3, o 39 

estagiário André informou que foram feitos os acertos e as adequações no Instrumento de 40 

Avaliação pelo Discente, que os erros encontrados foram corrigidos e que o Instrumento 41 

pode ser aberto para teste. Na sequência, a professora Coordenadora propôs abrir o 42 

instrumento de Avaliação pelo Discente para testes, propondo, também, que após ser 43 

testado, seja definido o Calendário para sua abertura oficial, sem a necessidade de passar 44 

novamente pela reunião da CPA para aprovação. Colocada em votação, a proposta foi 45 

aprovada por unanimidade. Passando para o Item 4, foi discutido sobre o Instrumento de 46 

Avaliação pelo Discente da Pós-Graduação, sendo composta uma Comissão para proceder 47 

à elaboração deste instrumento, da qual farão parte os professores Ana Sílvia, Dioclécio 48 

Maria Terezinha, a secretária Adriane e o estagiário André, os quais se reunião 49 

posteriormente para definir os trabalhos. Passando para o Item 5, foi discutido sobre 50 

estabelecer o calendário das reuniões ordinárias da CPA para este ano. Considerando a 51 

grande ausência e justificativas de ausência por parte dos membros da CPA nesta reunião, 52 

o item foi reirado de pauta, e a secretária da CPA fará contato com todos os membros para 53 
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consultar sobre o horário de disponibilidade comum. Passando para o item 6, foi discutido 54 

sobre formas de contato com os alunos egressos para fins de envio do link de avaliação 55 

pelo egresso, sendo discutidas questões técnicas que serão mais bem avaliadas junto à 56 

equipe do NPD. Nada mais havendo para tratar, às 16h deu-se por encerrada a reunião, da 57 

qual foi lavrada a presente Ata. 58 
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Prof.ª Dr.ª Maria Terezinha Bellanda Galuch 61 

Coordenadora da CPA 62 


