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Ata 005/2019-CPA. Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, 1 

às 8h, na sala da Comissão Própria de Avaliação da UEM (CPA/UEM), situada no Bloco 2 

123, sala 03, campus sede, nesta Universidade, foi realizada a quinta 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), Kézia de Lucas 5 

Bondezan (CSA), André Dias Menegazzo Pereira, estagiário do NPD e representante 6 

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

Costa (CCS), Lucílio Gobbi Filho (DCU), e Walter Marcondes Filho (NPD); estiveram 8 

ausentes: Marcos Weber do Canto (CCA), Nelson Martins Garcia (Sinteemar), Elisa Silva de 9 

Paula (PEN), e João Roberto Fráguas (ACIM). A reunião ordinária da CPA foi convocada 10 

por meio do Edital n.º 005/2019-CPA, com a seguinte pauta: 1) Aprovação da Ata n.° 11 

004/2019-CPA; 2) 4º Relatório de Autoavaliação da UEM – conclusão; 3) Recredenciamento 12 

da UEM – informes; 4) Discussão sobre a home page da CPA e sobre a logo marca da CPA 13 

– em construção e em elaboração 5) Outros Assuntos. Dando início à reunião, passando 14 

para o item 1, a professora Coordenadora propôs a aprovação da Ata n.º 004/2019-CPA, 15 

colocada em discussão, foi aprovada por unanimidade. Passando para o Item 2, 4º Relatório 16 

de Autoavaliação da UEM – conclusão, considerando que o referido relatório foi finalizado e 17 

necessita apenas da revisão final, colocado em votação o referido Relatório foi aprovado por 18 

unanimidade, sendo, em seguida, separado em partes, distribuídas para os professores 19 

para revisão, da seguinte forma: parte 3, do Volume I, para a professora Terezinha e a 20 

servidora Adriane; Anexo I, do Volume II, para a professora Ana Silva; Anexo II, do Volume 21 

II, para a professora Kézia; Anexo III, do Volume II, para o professor Marcos Weber; e 22 

Anexo IV, do Volume II, para o professor Marco Antônio. Foi acordado que os professores 23 

farão a revisão do material até o dia 04/09/2019, contudo, o . Passando para o Item 3, 24 

Recredenciamento da UEM – informes, a professora Coordenadora expôs sobre o relatório 25 

preliminar da comissão de avaliadores externos que procedeu ao recredenciamento da UEM 26 

ocorrido em junho de 2019. Na ocasião, a referida Comissão teceu elogios em relação aos 27 

processos avaliativos e demais atividades desenvolvidas pela CPA/UEM e pontuou a 28 

Universidade com o conceito preliminar 4.91. Passando para o Item 4 Discussão sobre a 29 

home page da CPA e sobre a logo marca da CPA – em construção e em elaboração, a 30 

professora Coordenadora informou sobre o Projeto de Extensão, desenvolvido e 31 

coordenado pelo professor Dioclécio, que com o auxílio de alunos dos cursos de Design e 32 

de Comunicação e Multimeios fará a atualização da página da CPA e outras mídias afins. 33 

Foi informado, também, sobre o projeto do professor Fabiano Burgo e da bolsista Pamela 34 

Yukari Sakaguti, do laboratório de Design e Moda, Campus de Cianorte, que desenvolveram 35 

o logotipo da CPA, cujo material foi enviado por e-mail para apreciação dos membros da 36 

CPA. Em relação ao logotipo da CPA apresentado, colocado em votação, foi aprovado por 37 

unanimidade. Passando para o item 5, foi discutido sobre o convite para o ‘Curso de 38 

Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Boas Práticas das CPA’, aberto a todos os 39 

membros da CPA que tenham interesse em participar. curso EaD, acessível pelo endereço 40 

http://capacitaservidores.inep.gov.br, Em seguida foi informado sobre o Instrumento de 41 

Avaliação pelo Discente 2018, a ser encerrado no dia 30/08/2019, que até o momento está 42 

com o índice de participação discente de 29,18%. Outro assunto discutido foi sobre o 43 

formato do relatório da avaliação discente, o qual o estagiário André está trabalhando na 44 

seleção de disciplina/curso/departamento. O estagiário André informou, ainda, que seu 45 

estágio no NPD encerra no final de outubro de 2019. Mediante esta informação, a 46 

Coordenadora da CPA questionou sobre a possibilidade de abertura dos calendários das 47 

avaliações pendentes (pela Pós-Graduação, pelo Egresso, e pelo EaD) previstas para o 48 

segundo semestre de 2019. O estagiário André informou que, no momento, está priorizando 49 

os relatórios e que a abertura dos calendários dessas avaliações deverá ser discutida com o 50 

analista Walter Marcondes Filho. Em seguida, nada mais havendo para tratar, às 11h deu-se 51 

por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente Ata. 52 

Prof.ª Dr.ª Maria Terezinha Bellanda Galuch 53 
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