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ATA Nº 57 - Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e 1 

dezessete, às 13h30 horas, na sala de reuniões da PROEN, da Universidade do 2 

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

Florianópolis, SC, teve início a Sessão Ordinária 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, presidente da 6 

CPA e contou com a participação dos seguintes membros do Campus I: professor 7 

Lisandro Fin Nishi (ESAG), técnica Silvia Cristina Campos Sato (CEAD), técnica 8 

Luciana Correa Matias (CEFID), técnica Gislene Prim (FAED), técnico Jorge 9 

André Wilber (Reitoria) e por videoconferência: professor Altair Carlos da Cruz 10 

(CEPLAN), professor Sérgio Marian (CEAVI), professor Francisco Germano 11 

Martins, técnica Mirian Simão e técnica Letícia Lazzari (CESFI), discente Marcos 12 

Manuel da Silva (CCT), professor Jean Alberto Sampietro (CAV), técnica Samara 13 

Cristina Gobbi Adamczuk (CEO), técnica Maísa de Amorim Bleyer (CERES). 14 

Estavam ausentes CEART e CREF (sociedade civil). 1. Aprovação da Ata: a 15 

ata da 1ª reunião extraordinária foi disponibilizada por e-mail em 14/07/17 aos 16 

membros da CPA, colocada em discussão, não havendo nenhuma correção, 17 

colocada para aprovação, aprovada por unanimidade. 2. Expedientes: não 18 

houve. 3. Ordem do dia: a professora Rita apresentou a seguinte pauta a ser 19 

tratada nesta reunião e perguntou aos presentes se havia alguma inclusão ou 20 

exclusão: 3.1 Nova Composição da CPA, 3.2 Pendências das CSAs, 3.3 21 

Calendário de Atividades 2017, não havendo inclusões e exclusões, ficou assim 22 

estabelecida com seus subitens. Imediatamente passou-se a tratar do item 3.1 23 

Nova Composição da CPA: a professora Rita apresentou a Portaria UDESC 24 

812/2017, enviada aos membros da CPA através da CI 179/2017/COAI e 25 

informou que infelizmente após tanto tempo e esforço para conseguir compor a 26 

CPA, a Portaria já precisa de alterações. O CCT indicou os novos representantes 27 

discentes, Marcos e Alexandre. O discente Marcos (CCT) solicitou que à COAI o 28 

envio da portaria da CSA-CCT, para saber quem são os membros, a fim de 29 

solicitar uma reunião e, efetivar providências para a realização da avaliação no 30 

Centro. No CESFI o professor Alexandre Magno de Paula Dias assumiu a Direção 31 

de Pesquisa e Pós-graduação do Centro, ficando impedido pela Resolução 32 

073/2013/CONSUNI de continuar na CPA. A CSA-CESFI indicou o professor 33 

Francisco Germano Martins para substituí-lo. A técnica Letícia Lazzari, presidente 34 

da CSA-CESFI ficou de enviar a Portaria 61/2017 com a composição atualizada 35 

da comissão. O CEAVI para a gestão 2017-2019 deverá indicar novos discentes 36 

(titular e suplente). O professor Sérgio Marian informou que a CSA-CEAVI, em 37 

reunião no dia 28/08 definiu a professora Lara Fabiana Dallabona, como 38 

presidente da CSA e os discentes Karina e André, foram escolhidos como os 39 

novos representantes discentes na CPA. Na FAED o professor Jarbas José 40 

Cardoso acenou que deseja sair da comissão em função da aposentadoria. Na 41 
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sequência, a profa. Rita informou os nomes dos presidentes das CSAs: professor 42 

André Thaler Neto (CSA-CAV), técnica Mariléia Muller Wilke (CSA-CCT), 43 

professor Luciano Emílio Hack (CSA-CEAD), professora Tereza Mara Franzoni 44 

(CSA-CEART), professora Tânia Maria Ascari (CSA-CEO), professor Altair Carlos 45 

da Cruz (CSA-CEPLAN), técnica Ana Elise Cardoso Inácio (CSA-CERES), 46 

professor Lisandro Fin Nishi (CSA-ESAG), técnica Letícia Lazzari (CSA-CESFI, 47 

aguardando portaria), professor Jarbas José Cardoso (CSA-FAED, aguardando 48 

aposentadoria), CSA-CEAVI (votação em 28/08), e a CSA-CEFID está passando 49 

por reestruturação. Em seguida, passou-se ao item 3.2 Pendências das CSAs: a 50 

professora Rita informou que mesmo estando no meio do ano, ainda existem 51 

muitas pendências de algumas CSAs. Após algumas discussões sobre o 52 

problema, a CPA definiu que será realizada uma reunião com os presidentes das 53 

CSAs no final do ano, para um treinamento e padronizações. A técnica Mirian 54 

Simão da CSA-CESFI, sugeriu fazer a convocação pelo gabinete do Reitor. No 55 

item 3.2.1. Cronograma das Reuniões (FAED, CEAD, CEFID e CCT): a 56 

professora Rita informou que a FAED, o CEAD, o CEFID e o CCT ainda não 57 

enviaram o cronograma de reuniões para a COAI e reforçou que gostaria de 58 

participar de algumas reuniões das CSAs desses Centros até o final deste ano. 59 

Ressaltou que apesar do CEAD não ter enviado o cronograma de reuniões, pela 60 

proximidade com a COAI, conseguiu participar de uma de suas reuniões. Logo 61 

em seguida, apresentou o cronograma de reuniões realizadas com a presença da 62 

COAI no CEART, na ESAG, no CEPLAN e no CAV, e enfatizou que todas foram 63 

muito proveitosas, cheias de propostas e ideias. Informou também que recebeu o 64 

cronograma das CSAs do CEAVI, do CEO, do CERES e do CESFI e que fará 65 

todo possível para participar das próximas reuniões. No item 3.2.2. Plano de 66 

Trabalho (CEART, ESAG, CEAD, CEFID, CCT): a professora Rita informou que 67 

ainda não entregaram os Planos de Trabalho as CSAs do CEART, da ESAG, do 68 

CEAD, do CEFID e do CCT. Nesse momento, a técnica Luciana Correa Matias da 69 

CSA-CEFID entregou o Plano de Trabalho e informou que a comissão realizou a 70 

sua primeira reunião em 28/08, com a presença dos professores Joris Pazin e 71 

Valmor Ramos e a técnica Luciana Correa Matias. A técnica Mirian Simão da 72 

CSA-CESFI, sugeriu um documento padrão para ser preenchido pelas CSAs. A 73 

CPA aprovou a sugestão. Sobre o item 3.2.3. Acesso ao SIGA – Alterações 74 

(CEART, CEAD): a professora Rita informou que todas as CSAs designaram uma 75 

pessoa para extrair os dados do SIGA, com exceção do CEFID e que houve 76 

alterações no CEART e no CEAD. Destacou que o técnico Alexandro de Souza 77 

(CEAD) e a técnica Rosângela Aparecida Morais (CEART) realizaram um 78 

treinamento presencial com a funcionária da COAI, Maristela Mendes. Informou 79 

que a técnica Jane de Fátima Daum (CAV), a técnica Shirlei Stachin (CEPLAN) e 80 

as técnicas Mirian Simão e Letícia Lazzari (CESFI) solicitaram e tiveram seus 81 

relatórios enviados. As técnicas Mariléia Muller Wilke (CCT) e Ana Elise Cardoso 82 
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Inácio (CERES) e as professoras Tania Maria Ascari (CEO), Janice Mileni Bogo 83 

(ESAG) e Maria Conceição Coppete (FAED), não realizaram treinamento 84 

presencial e nem solicitaram o envio de relatórios. Do CEFID estamos ainda 85 

aguardando a indicação de um nome e o professor Sérgio Marian da (CEAVI), 86 

ficou de verificar quem será o novo responsável pela geração dos relatórios da 87 

AAC no SIGA. No item 3.2.4. Relatório da Autoavaliação 2016/2017: a 88 

professora Rita informou que a CSA-CEART enviou o Relatório de Autoavaliação 89 

do Centro fazendo uma correlação com os 5 Eixos do SINAES e que o professor 90 

André Thaler Neto da CSA-CAV sugeriu simplificar este Relatório pois o modelo 91 

atual é praticamente uma monografia. Um novo modelo de relatório será 92 

elaborado em parceria com a CSA do CESFI e será apresentado para discussão 93 

e aprovação. Passou-se em seguida ao item 3.3 Calendário de Atividades 2017: 94 

tendo como principais temas o Projeto de Avaliação Institucional (PAI), os 95 

Resultados da Avaliação das Ações dos Cursos (AAC) 2017/1, a Campanha AAC 96 

2017-2, devolutivas da Subcomissão para elaboração da nova resolução da CPA 97 

e da Subcomissão para organização do Seminário de Avaliação e a Avaliação das 98 

Ações da UDESC (AAU) - Técnicos-Universitários. Sobre o 3.3.1. Projeto de 99 

Avaliação Institucional (PAI): a professora Rita propôs uma metodologia para 100 

leitura, discussão e aprovação do documento que foi disponibilizado com 101 

antecedência aos membros da CPA e informou que o mesmo já passou pela 102 

correção da técnica Maristela Mendes da COAI, da técnica Jadna Lúcia Neves 103 

Heinzen da Coordenadora do Ensino de Graduação e da professora Soraia 104 

Cristina Tonon da Luz, Pró-reitora de Ensino de Graduação, estando apto para 105 

ser ajustado e aprovado pela CPA e seguir a tramitação nos Conselhos 106 

Superiores da UDESC. A proposta da metodologia foi aceita, o texto foi debatido 107 

e aprovado por unanimidade com algumas sugestões de alteração. A professora 108 

Rita fará os ajustes e encaminhará para ciência do Reitor e, em seguida, 109 

submeterá à reunião do CONSEPE do dia 20/09 e ao CONSUNI na reunião de 110 

26/10. 3.3.2. Resultados da Avaliação das Ações dos Cursos (AAC) 2017/1: a 111 

professora Rita apresentou o número de participantes discentes e docentes por 112 

centro da UDESC: Entre os discentes: no CEAVI, dos 625 matriculados, 186 113 

participaram (29,76%); na ESAG, dos 1359 matriculados, 388 participaram 114 

(28,55%), no CEPLAN, dos 596 matriculados, 149 participaram (25%), no CESFI 115 

dos 531 matriculados, 132 participaram (24,86%), no CAV, dos 1322 116 

matriculados, 283 participaram (21,41%), no CEAD, dos 1017 matriculados, 203 117 

participaram (19,96%), no CEO, dos 609 matriculados, 97 participaram (15,93%), 118 

no CERES, dos 640 matriculados, 92 participaram (14,38%), na FAED, dos 896 119 

matriculados, 122 participaram (13,62%), no CEFID, dos 746 matriculados, 98 120 

participaram (13,14%), no CEART dos 949 matriculados, 104 participaram 121 

(10,96%) e no CCT, dos 2644 matriculados, 235 participaram (8,89%). 122 

Concluindo, do total de 11.934 discentes matriculados, 2.089 participaram 123 
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(17,50%) e 9.845 deixaram de participar da Avaliação interna (82,50%). Entre os 124 

docentes: no CESFI, dos 40 existentes, 18 participaram (45%), no CEO, dos 88 125 

existentes, 30 participaram (34,09%), no CEAVI, dos 57 existentes, 16 126 

participaram (28,07%), no CAV, dos 152 existentes, 40 participaram (26,32%), no 127 

CEAD, dos 46 existentes, 10 participaram (21,74%), na ESAG, dos 81 existentes, 128 

16 participaram (19,75%), no CEFID, dos 106 existentes, 19 participaram 129 

(17,92%), no CEPLAN, dos 41 existentes, 8 participaram (9,51%), no CERES, dos 130 

45 existentes, 4 participaram (8,89%), no CCT, dos 234 existentes, 20 131 

participaram (8,55%), no CEART, dos 107 existentes, 6 participaram (5,61%) e na 132 

FAED, dos 88 existentes, nenhum participou (0%). Concluindo, do total de 1.088 133 

docentes, 187 participaram (17,23%) e 898 deixaram de participar da Avaliação 134 

interna (82,77%). Houve um breve debate sobre a problemática e em seguida 135 

vários membros da CPA ressaltaram a importância do fluxo da AAC, que foi 136 

enviado em 18/08 aos presidentes das CSAs. A professora Rita de Cássia Paula 137 

Souza informou ainda que, os tutoriais para a extração dos relatórios já foram 138 

enviados, mas que, a COAI reenviará um tutorial reformulado, bem como o novo 139 

formato do Painel UDESC-AAC, em função das mudanças no instrumento. 140 

Ressaltou também que os docentes têm acesso às suas avaliações no Portal do 141 

Professor e um tutorial foi disponibilizado na página inicial da COAI. Ficou como 142 

sugestão, a inclusão na pauta da próxima reunião a redefinição da periodicidade 143 

da AAC, com proposta de alteração para anual. Sobre o item 3.3.3. Campanha 144 

AAC 2017-2: a professora Rita relembrou que o próximo período avaliativo 145 

ocorrerá entre os dias 23 de outubro e 12 de novembro e, os Centros sugeriram 146 

como estratégias para melhorar o índice de participações, as seguintes ações: a 147 

instalação do banner da Avaliação dos Cursos enviado pela COAI em 2015, em 148 

local visível. Caso o banner não seja localizado, deve-se solicitar confecção de 149 

um novo banner ao Diretor Geral; cartazes nas salas de aula, laboratórios, 150 

bibliotecas e murais dos corredores e Secretaria Acadêmica; avisos pelos 151 

professores em sala de aula e, se possível, reservar um tempo em aula para o 152 

preenchimento do instrumento; levar os alunos ao laboratório de informática; 153 

solicitar apoio aos Chefes de Departamento para a participação dos professores. 154 

A COAI ficará responsável pela divulgação da notícia na página da UDESC, 155 

postagens nas redes sociais, e um aviso temporário no SIGA. O próximo item 156 

tratado foi o 3.3.4. Subcomissão para elaboração da nova resolução da CPA: 157 

a professora Rita solicitou que os membros da subcomissão, professor Lisandro 158 

(ESAG) e professor Sérgio Marian (CEAVI) repassassem aos membros da CPA 159 

os andamentos da mesma. Eles informaram que tiveram acesso aos documentos 160 

e sugestões das subcomissões das gestões anteriores, que fizeram uma reunião 161 

onde discutiram item por item, a Resolução atual e as sugestões propostas, 162 

fazendo algumas adequações às mesmas, e que farão outras reuniões antes de 163 

apresentar a proposta final à CPA. O técnico Jorge André Wilber, (Reitoria) 164 
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manifestou sua preocupação em como fazer para implementar as sugestões da 165 

CPA e o professor Lisandro (ESAG) disse que, se aprovada a Resolução, resta a 166 

todos, cumpri-la. A técnica Mirian Simão (CESFI) sugeriu que a Resolução fosse 167 

acrescida dos anexos de procedimentos e documentos a serem preenchidos 168 

como cronogramas, planos de trabalho, relatórios, entre outros. O professor 169 

Lisandro (ESAG) concordou que devemos ter e preencher os formulários padrão, 170 

mas não sabe se anexar à Resolução seria prudente, pois quaisquer alterações 171 

advindas das avaliações e experimentações ou mesmo uma atualização, seria 172 

mais trabalhosa e burocrática. A professora Rita (COAI), disse que irá resgatar o 173 

Regimento Interno da CPA, que existe, porém nunca foi aprovado, e o incluirá na 174 

discussão dessa subcomissão. No item 3.3.5. Subcomissão para organização 175 

do Seminário de Avaliação: a professora Rita solicitou aos membros da 176 

subcomissão, a técnica Maísa de Amorim Bleyer (CERES), a técnica Mirian 177 

Simão (CESFI) e a técnica Letícia Lazzari que falassem sobre o andamento da 178 

mesma. Elas informaram que já se reuniram com a Coordenadora de Eventos da 179 

PROEX e que já foram solicitadas algumas providências como solicitação de 180 

banner, reserva do Plenarinho, definição dos participantes, faixa para mesa 181 

principal, solicitação do mestre de cerimônias, fotógrafo, apresentação cultural na 182 

abertura, kits para palestrantes e placas de homenagens. Sobre o item 3.3.6. 183 

Avaliação das Ações da UDESC (AAU) - Técnicos-Universitários: a 184 

professora Rita informou a necessidade de realizarmos a avaliação na 185 

perspectiva dos técnicos universitários. Informou que esta avaliação já foi 186 

realizada em 2014 e que, a fim de realizar comparações entre os dados obtidos, 187 

seria importante utilizar os mesmos instrumentos. A profa. Rita colocou esta 188 

proposta em votação, sendo aprovada por unanimidade. Sugeriu ainda compor 189 

uma nova subcomissão para trabalhar na atualização do instrumento que deverá 190 

ser utilizado na avaliação de 2018 ou 2019. Restou definido que solicitaremos aos 191 

gestores a inclusão de questões que eles consideram pertinentes inserir na 192 

avaliação de 2017. As questões serão aprovadas na reunião da CPA de 03/10. 193 

Em 4. Informes gerais: foi definido que seria importante fazermos uma 194 

subcomissão para tratar da meta-avaliação. Também ficou definida a realização 195 

de uma reunião com todas as CSAs no final do ano. 5. Comunicações Pessoais. 196 

Não houve. Nada mais havendo a registrar, eu, Rita de Cássia Paula Souza, 197 

representante da COAI na CPA, lavrei essa ata. Ata, que após lida e aprovada 198 

será assinada pelos presentes. Florianópolis, vinte e nove de agosto de dois mil e 199 

dezessete. 200 

 


