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ATA Nº 01 - Extraordinária. Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e 1 

dezessete, às quinze horas, na sala de reuniões da PROEN, da Universidade do 2 

Estado de Santa Catarina (UDESC), à Avenida Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi, 3 

Florianópolis, teve início a Sessão Extraordinária da Comissão Própria de 4 

Avaliação (CPA), da UDESC, presencial e por meio de videoconferência. A 5 

reunião foi aberta pela professora Rita de Cássia Paula Souza, e contou com a 6 

participação dos seguintes membros do Campus I: ESAG, CEAD, CEFID, FAED, 7 

e por videoconferência: CEAVI, CESFI, CAV, CEPLAN, CEO, CERES. Estavam 8 

ausentes os seguintes Centros: CEART, CCT e Reitoria. 1. Aprovação da Ata: 9 

as atas das reuniões 55 e 56 foram aprovadas por unanimidade. 2. Expedientes: 10 

não houve. 3. Ordem do dia: Nova Composição da CPA; Eleição do 11 

Presidente da CPA: em nome do Prof. Leandro Zvirtes a Profa. Rita de Cássia 12 

Paula Souza iniciou o processo de votação, questionando a plenária quanto aos 13 

candidatos à presidência da CPA. Tendo sido questionado por mais de uma vez, 14 

e não havendo ninguém que se dispusesse ao cargo, a professora Rita de Cássia 15 

Paula Souza colocou seu nome à disposição para que a CPA não continuasse 16 

sem presidente, e foi eleita por unanimidade. Tendo sido eleita, a Profa. Rita de 17 

Cássia Paula Souza manifestou que fica no cargo somente até a alteração da 18 

Resolução, pois entende que a Coordenadora da COAI, por ser um órgão ligado 19 

ao Reitor, não é a pessoa mais indicada para presidir a CPA e, além disso, ter 20 

mais uma pessoa para trabalhar seria o ideal. 3.1. Pendências das CSAs 3.1.1. 21 

Indicação dos membros representantes. Aguardando indicações para emitir a 22 

portaria da CPA.  3.1.2. Técnicos: CEFID (Suplente), CERES (Suplente), CEAD 23 

(Suplente): Os Centros definiram os seus representantes e a Profa. Rita de 24 

Cássia Paula Souza deu boas-vindas aos novos membros. 3.1.3. Docente: 25 

(Suplente) e Discentes (Titular e Suplente): CCT: O Centro definiu o novo 26 

representante da CPA, porém, ainda faltam as indicações do suplente e dos 27 

membros discentes. 3.1.4. Cronograma das Reuniões: Centros que ainda não 28 

enviaram os cronogramas: FAED, CEAD, CEFID CCT. 3.1.5.  Plano de 29 

Trabalho: Centros que ainda não enviaram os planos: CEART, ESAG, CEAD, 30 

CEFID, CCT. Os Centros enviarão os documentos após as reuniões com as 31 

CSAs. A intenção é poder participar de algumas reuniões das CSAs e auxiliar nos 32 

processos de trabalho. Como sugestão, a Profa. Rita de Cássia Paula Souza 33 

lembrou algumas tarefas das CSAs que podem fazer parte do Plano de Trabalho 34 

como a preparação do Centro para a AAC, a extração dos relatórios de dados 35 

(SIGA), a elaboração do Painel UDESC, a divulgação dos resultados à 36 

Comunidade Acadêmica, o Relatório de Autoavaliação do Centro a partir dos 37 

Relatórios de Autoavaliação dos Cursos elaborados pelos NDEs, o Relatório de 38 

Fragilidades e Ações Corretivas do Centro. 3.1.6. Relatório da Autoavaliação 39 

2016: A COAI enviará os relatórios com as médias gerais para os presidentes das 40 
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CSAs. A partir destes dados, é possível elaborar o Painel UDESC. As CSAs 41 

indicaram os membros que terão acesso ao SIGA para a extração dos relatórios 42 

por curso, que serão os responsáveis pela extração dos relatórios por Curso. 43 

Esse material deverá ser entregue ao Diretor de Ensino e aos presidentes dos 44 

NDEs dos cursos, esses por sua vez, trabalharão as potencialidades e 45 

fragilidades e apontarão sugestões de melhoria. Também será enviado um 46 

modelo de Relatório Analítico a ser utilizado pelas CSAs. A professora Rita 47 

enviará o Fluxo AAC para os presidentes das CSAs. 3.2. Calendário de 48 

Atividades 2017 3.2.1. Projeto de Avaliação Institucional (PAI): A profa. Rita 49 

ressaltou a importância deste projeto e informou que a elaboração do texto está 50 

na reta final e quando finalizado enviará cópia aos membros da CPA para 51 

apreciação e aprovação. Após este processo, o texto será enviado ao reitor. 52 

Estando todos de acordo, o documento será submetido ao CONSUNI. 3.2.2. 53 

Resultados da Avaliação das Ações dos Cursos (AAC) 2017/1: Foram 54 

apresentados os resultados e a profa. Rita de Cássia Paula Souza solicitou que 55 

os membros da CPA discutissem com os membros das CSAs ideias para a 56 

melhoria na participação da avaliação. O Prof. Lisandro Fin Nishi (ESAG) disse 57 

que no seu Centro, uma estratégia que vem dando bons resultados, é orientar 58 

que cada professor determine alguns minutos para que os alunos avaliem suas 59 

disciplinas. A técnica Gislene Prim (FAED) comentou que a falta de devolutiva aos 60 

respondentes implica na desmotivação de participar outras vezes. 61 

3.2.3.Avaliação do Instrumento aplicado 2017-1 (pontos fortes e críticas): A 62 

profa. Rita de Cássia Paula Souza comentou que recebeu diversas avaliações 63 

sobre o novo instrumento, pessoalmente, por telefone e por e-mail, e relatou os 64 

principais pontos positivos e negativos levantados. Pontos Positivos: definição das 65 

Dimensões e Indicadores, Dimensões no mesmo formato do INEP e CEE-SC, ou 66 

seja, Dimensão I – Organização Didático-Pedagógica, Dimensão II – Corpo 67 

Docente e Dimensão III – Infraestrutura. Outro ponto positivo é a possibilidade de 68 

cruzar os indicadores. Os Pontos Negativos foram a quantidade de questões, 15 69 

fixas e 13 variáveis, multiplicadas pelo número de disciplinas cursadas. Por 70 

exemplo: estudante que cursa 5 disciplinas, responderá a 80 questões 71 

[15+(13x5)]. Outro ponto de muita reclamação foi a escala utilizada: SIM e NÃO, 72 

as principais reclamações sobre isso foram em torno da não utilização do modelo 73 

do ENADE que já havia sido aprovado em outras reuniões da CPA e a ausência 74 

de alternativas como NÃO SE APLICA, DESCONHEÇO, EM PARTE, NÃO 75 

QUERO OPINAR e outras deste tipo. A ausência do campo COMENTÁRIOS foi 76 

uma reclamação unânime. O mesmo formulário aplicado aos alunos e professores 77 

também gerou muitas dúvidas entre os professores. Após essa apresentação, 78 

houve uma breve discussão entre os membros da CPA que concordaram com as 79 

seguintes alterações: diminuição do número de questões, inserção do campo 80 
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COMENTÁRIOS, alteração da escala mesclando o SIM e NÃO com escala 81 

numérica (padrão ENADE), e a inclusão em algumas questões de alternativas 82 

como NÃO SE APLICA, DESCONHEÇO, EM PARTE, NÃO QUERO OPINAR e 83 

outras deste tipo. A COAI enviará as questões para a análise da Comissão. 3.2.4. 84 

Subcomissão para elaboração da nova resolução da CPA: Os professores 85 

Lisandro Fin Nishi (ESAG) e Sérgio Marian (CEAVI) farão parte da subcomissão. 86 

A COAI enviará os materiais necessários ao trabalho da comissão. 3.2.5. 87 

Subcomissão para organização do Seminário de Avaliação: As técnicas 88 

Miriam e Letícia (CESFI), e Maísa de Amorim Bleyer (CERES) serão as 89 

responsáveis por auxiliar na organização do Seminário de Avaliação Institucional 90 

que ocorrerá no segundo semestre de 2018. A COAI dará suporte para execução 91 

do evento. 3.3. Calendário de Reuniões 2018: 3.3.1. Datas as reuniões 92 

(Calendário Acadêmico): As datas foram aprovadas por unanimidade, ficando 93 

assim definidas: 20 março, 24 abril, 05 junho, 21 agosto, 09 outubro e 13 94 

novembro. 4. Informes Gerais: AVALIES: 3º Simpósio de Avaliação do Ensino 95 

Superior (05 e 06/08 – UFSC); Fórum Estudantil para debater o Ensino, Pesquisa 96 

e Extensão, consolidando a importância da Avaliação Institucional (Plano de 97 

Gestão); Seminário ENADE (12/07 – Plenarinho). 5. Comunicações Pessoais. 98 

Não houve. Nada mais havendo a registrar, eu, Rita de Cássia Paula Souza, 99 

representante da COAI na CPA, lavrei essa ata. Ata, que após lida e aprovada 100 

será assinada pelos presentes. Florianópolis, onze de julho de dois mil e 101 

dezessete. 102 

103 

 


