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Ata 002/2019-CPA. Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às 8h, na 1 

sala da Comissão Própria de Avaliação da UEM (CPA/UEM), situada no Bloco 123, sala 03, 2 

campus sede, nesta Universidade, foi realizada a segunda reunião ordinária da CPA/UEM 3 

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

Moreira Camelo (CTC), Maria Terezinha Bellanda Galuch (CCH), Kézia de Lucas Bondezan 5 

(CSA), Marco Antonio Costa (CCS), André Dias Menegazzo Pereira, estagiário do NPD e 6 

representante discente na CPA, e a servidora Adriane Eliege Siega; justificaram ausência: 7 

Walter Marcondes Filho (NPD), Nelson Martins Garcia (Sinteemar); estiveram ausentes: 8 

Elisa Silva de Paula (PEN), Lucílio Gobbi Filho (DCU), Marcos Weber do Canto (CCA), e 9 

João Roberto Fráguas (ACIM). A reunião ordinária da CPA foi convocada por meio do Edital 10 

n.º 002/2019-CPA, com a seguinte pauta: 1) Aprovação da Ata n.° 001/2019-CPA; 2) 11 

Instrumento de Avaliação pelo Discente 2019 e Instrumento de Avaliação pelo Egresso – 12 

definir calendários; 3) Instrumento de Avaliação pelo Discente de Pós-Graduação – 13 

apresentação do instrumento preliminar; 4) Informes sobre as reuniões da CPA com: 14 

Reitoria, PPG e Pen; 5) Definição do Calendário de reuniões ordinárias da CPA para 2019; 15 

6) 4º Relatório de Autoavaliação da UEM – acertos finais; 7) Outros Assuntos. Dando início 16 

à reunião, passando para o item 1, a aprovação da Ata n.º 001/2019-CPA, colocada em 17 

discussão, foi aprovada por unanimidade. Passando para o Item 2, sobre o Instrumento de 18 

Avaliação pelo Discente, o estagiário e representante discente, André, informou que fez as 19 

correções dos erros de estrutura e da base de dados apresentados nos testes com o 20 

instrumento, informou que o sistema emitirá certificado de participação para os alunos, que 21 

poderão ser usados para a solicitação de AAC junto à coordenação do curso. Sobre o 22 

instrumento de avaliação pelo Egresso, o estagiário André informou que está trabalhando na 23 

adequação do instrumento no sistema (cadastro do egresso, questões e respostas dos 24 

grupos de respostas, etc.) prevendo finalizar esta tarefa para o segundo semestre deste 25 

ano. Em seguida, foi colocado em discussão o calendário para a avaliação pelo discente, 26 

ficando assim definido: abrir de 12/04 a 12/06/2019 para os alunos avaliarem o ano letivo de 27 

2018, e abrir de 14/11/2019 a 15/01/2020 para os alunos avaliarem o ano letivo de 2019. Em 28 

votação, o calendário proposto foi aprovado por unanimidade. Passando para o Item 3, 29 

foram discutidos os indicadores para o instrumento de avaliação pelo discente de pós-30 

graduação (periodicidade, proposta de que seja anual; o formato do instrumento e das 31 

questões, a abordagem de alunos estrangeiros; a necessidade de diferenciar questões para 32 

alunos de primeiro ano-dedicado aos créditos, e para alunos dos anos seguintes-elaboração 33 

da dissertação/tese), matéria que continuará a ser discutida posteriormente, até que se 34 

chegue à versão final deste instrumento. Passando para o Item 4, a professora 35 

coordenadora informou sobre as reuniões que a CPA participou no período: com o Pró-36 

Reitor de Pesquisa, professor doutor Clóves Cabreira Jobim, onde discutiu sobre o 37 

instrumento de avaliação pelo discente da pós-graduação; com o gabinete da Reitoria, o 38 

vice-reitor professor Ricardo Dias Silva, onde apresentou a CPA, sua estrutura, dinâmica e 39 

necessidades, elaborando, posteriormente, um relatório por escrito, a pedido do vice-reitor, 40 

para documentar as informações sobre a CPA discutidas nessa reunião, cujo relatório foi 41 

encaminhado ao GRE por meio do Ofício n.º 001/2019-CPA, protocolo 2527/2019-PRO, em 42 

12 abril do corrente. A CPA realizou, também, reunião com a PEN, onde discutiu a proposta 43 

de realização da avaliação dos cursos de graduação presencial da UEM a ser conduzida 44 

pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) de cada curso. A professora Coordenadora 45 

informou que a CPA participará da reunião com a Câmara de Graduação do CEP, a ser 46 

realizada no dia 24 de abril, onde apresentará a proposta para os coordenadores de 47 

colegiado de cursos de graduação presencial da UEM. Passando para o Item 5, foi discutido 48 

sobre o melhor dia para a realização das reuniões ordinárias da CPA, levando em 49 

consideração a disponibilidade dos membros, ficando definidas as segundas-quintas feiras 50 

de cada mês, no horário das 8h às 10h, na sala da CPA, para as reuniões ordinárias desta 51 

Comissão. Passando para o item 6, a secretária da CPA informou sobre o andamento dos 52 

trabalhos em relação à confecção do 4º Relatório de Autoavaliação da UEM, que será divido 53 
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em dois Volumes, onde no Volume I são apresentadas as informações gerais da instituição 54 

e da Comissão Própria de Avaliação da UEM, e explanada a análise de acordo com os 55 

Eixos temáticos e as Dimensões da Avaliação, seguindo a Nota Técnica 56 

CGACGIES/DAES/INEP/MEC n.º 14/2014; no Volume II, serão descritas as avaliações 57 

realizadas pela CPA no período: a Avaliação pelo Discente (Anexo I), a Avaliação pelo 58 

Docente (Anexo II), a Avaliação pelo Agente Universitário (Anexo III), a Avaliação Pelo 59 

Núcleo de Educação a Distância (Nead) (Anexo IV) e Avaliação Pelo Coordenadores de 60 

Conselho Acadêmico dos Cursos de Graduação Presencial da UEM (Anexo V). A 61 

secretária informou que as partes do relatório estão, praticamente, concluídas, faltantes 62 

apenas o item sobre a ‘Sustentabilidade Financeira’, solicitado pela CPA à PAD/ASP desde 63 

o início de fevereiro deste ano, e algumas análises sobre o PDI, faltantes na descrição do 64 

Eixo II, no relatório, solicitando a colaboração dos membros da CPA na correção da versão 65 

final do relatório. Em seguida, nada mais havendo para tratar, às 10h deu-se por encerrada 66 

a reunião, da qual foi lavrada a presente Ata. 67 
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