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ATA Nº 58 - Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às 1 

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

Santa Catarina (UDESC), à Avenida Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi, 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: os professores Jean 7 

Alberto Sampietro (CAV), Altair Carlos da Cruz (CEPLAN) e o professor Divino 8 

Ignácio Ribeiro Júnior, presidente da CSA-FAED; os técnicos Jorge André Wilber 9 

(Reitoria), Gislene Prim (FAED), Luciana Correa Matias (CEFID) e Maísa de 10 

Amorim Bleyer (CERES). Estavam ausentes os seguintes Centros: ESAG, CEAD, 11 

CEART, CEAVI, CESFI, CCT, CEO, e o CREF (Sociedade Civil). 1. Aprovação 12 

da Ata: a ata da 57ª reunião extraordinária foi disponibilizada por e-mail em 13 

29/08/17 aos membros da CPA, colocada em discussão e solicitada a correção da 14 

presença da técnica Gislene Prim, com essa correção foi colocada em votação e 15 

aprovada por unanimidade. 2. Ordem do dia: a professora Rita apresentou a 16 

seguinte pauta a ser tratada nesta reunião e perguntou aos presentes se havia 17 

alguma inclusão ou exclusão: 2.1 Nova Composição da CPA, 2.2 Pendências das 18 

CSAs, 2.3 Calendário de Atividades 2017, não havendo inclusões e exclusões, 19 

ficou assim estabelecida com seus subitens. Imediatamente passou-se a tratar do 20 

item 2.1 Nova Composição da CPA: a professora Rita reafirmou a dificuldade da 21 

continuidade dos membros da CPA e o quanto isso prejudica as ações da CPA e 22 

da COAI. Nesse sentido, solicitou auxílio dos avaliadores presentes para motivar 23 

suas CSAs. Registrou que o professor Luigi Antônio Monteiro Lobato Irlandini 24 

(CART), Ricardo Antônio de Simone Zanon (CCT) e o professor Irieneu Wolney 25 

Furtado (Sociedade Civil) não participaram de nenhuma reunião dessa gestão e 26 

nem encaminharam seus suplentes. Apresentou a nominata da Portaria UDESC 27 

812/2017, que designa a Comissão Própria de Avaliação, publicada em 28 

17/07/2017 e,  em seguida, informou as novas alterações: a CSA-CEAVI informou 29 

sua nova composição para gestão 2017-2019 através da Portaria 36-2017 e 30 

indicou para participar da CPA os seguintes discentes: André Giombelli Briani - 31 

Titular (CEAVI) e Karina Lunelli - Suplente (CEAVI). Informou aos presentes 32 

também que a suplente do técnico Jorge André Wilber (SETIC/Reitoria) é a 33 

técnica Liliane Machado Martins (PROEN/Reitoria) que estava presente e 34 

recebeu boas vindas de todos. Também informou os novos Presidentes das 35 

CSAs, da FAED: Prof. Divino Ignácio Ribeiro Junior (aguardando portaria) e do 36 

CEFID: Prof. Jóris Pazin (portaria 105/2017). Em seguida, passou-se ao item 2.2 37 

Pendências das CSAs: a professora Rita novamente informou a dificuldade que 38 

está tendo de receber as informações de algumas CSAs e o quanto se preocupa 39 

com a não realização das atividades nos respectivos Centros e passou a 40 

apresentar as pendências: 2.2.1. Cronograma das Reuniões: não enviaram 41 



 
 

 

MEMBROS 

 
 

__________________________ 
Presidente 

 

 
 

__________________________ 
Secretário 

cronograma os seguintes Centros FAED, CCT e CERES. A professora Rita 42 

informou que a COAI participou das reuniões das seguintes CSAs: no CEART dia 43 

25/07, na ESAG dia 01/08, no CEPLAN dia 08/08, no CEAD 14/08 e no CAV 44 

23/08; recebeu o cronograma, mas não conseguiu ainda participar das reuniões 45 

do CEAVI, CEO e CESFI. No item 2.2.2. Plano de Trabalho: foram relacionados 46 

os Centros que ainda não apresentaram Plano de Trabalho: CEART, ESAG, 47 

CEAD e CCT. Conforme determinado na 57ª reunião, no dia 25/09 foi enviado por 48 

e-mail um Modelo de Plano de Trabalho com as atividades principais, ou seja, 49 

Divulgação das Avaliações (início do ano), Relatório de Fragilidades e Avaliação 50 

Interna (AAC e AAU). No item 2.2.3. Acesso ao SIGA – Alterações: a professora 51 

apresentou um quadro que demonstrava o Centro, a pessoa responsável pela 52 

extração dos dados da avaliação no SIGA e a situação dos mesmos: no CEAD: 53 

Téc. Alexsandro de Souza, realizou treinamento presencial na COAI; CEART: 54 

Téc. Rosangela Aparecida Morais realizou treinamento presencial na COAI; CAV: 55 

Téc. Jane de Fátima Daum, solicitou e foram enviados os relatórios referentes às 56 

Avaliações de 2017; CEPLAN: Téc. Shirlei Stachin, solicitou e foram enviados os 57 

relatórios referentes às Avaliações de 2017 (Sistemas de Informação); CESFI: 58 

Téc. Mirian Simão e Letícia Lazzari, solicitaram e foram enviados os relatórios 59 

referentes às Avaliações de 2017; CEO: Profa. Tania Maria Ascari solicitou e 60 

foram enviados os relatórios referentes às Avaliações de 2017; CERES: Téc. Ana 61 

Elise Cardoso Inácio, solicitou e foram enviados os relatórios referentes às 62 

Avaliações de 2016; ESAG: Téc. Gisele Amorim, COAI aguardando contato; 63 

FAED: Profa. Maria Conceição Coppete, COAI aguardando contato; CCT: Téc. 64 

Mariléia Muller Wilke, COAI aguardando contato; CEAVI: COAI aguardando 65 

indicação; CEFID: COAI aguardando indicação. Sobre os dados da Avaliação de 66 

2017, a COAI está elaborando vídeos tutoriais e está sempre à disposição para 67 

auxiliar. No item 2.2.4. Relatório da Autoavaliação 2016/2017: a professora Rita 68 

relatou que foram encaminhados para os presidentes das CSAs os tipos de 69 

relatórios da AAC: são eles: Relatório de Dados: CSA extrai relatórios do SIGA; 70 

Divulgação: CSA elabora tabelas e gráficos com as médias gerais do 71 

Centro/Cursos e o percentual de participação; Relatório do Curso: NDE gera o 72 

Relatório AAC do Curso; Relatório do Centro: CSA compila os Relatórios AAC 73 

dos Cursos e gera o Relatório AAC do Centro. Informou ainda sobre os materiais 74 

de apoio elaborados pela COAI, como Painel UDESC. Estão disponíveis os 75 

relatórios de 2016/1 e 2016/2 (por Curso) e o relatório de 2017/1 (por Centro). 76 

Sobre o Painel UDESC - Centros, AAC 2017/1 foi explanado que a COAI elaborou 77 

o Painel UDESC 2017/1 com os dados de todos os Centros. Foram sinalizadas as 78 

médias abaixo de 3,0, por merecerem soluções saneadoras. Este documento será 79 

enviado aos Presidentes das CSAs. Após alguns ajustes, disponibilizaremos as 80 

tabelas no Painel UDESC. Lembramos que o objetivo deste novo formato do 81 

Painel, é facilitar a visualização, dando melhores condições de análise à CPA. 82 
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Não é objetivo da COAI comparar ou ranquear o desempenho entre os Centros. O 83 

Painel UDESC está disponível apenas para o público interno (professores e 84 

técnicos). Em seguida, a professora Rita apresentou os modelos que estarão 85 

disponíveis no Painel UDESC - Cursos: o primeiro apresenta a média obtida em 86 

cada Indicador e Sub-indicadores, outra opção seria apresentar todas as 87 

perguntas e as médias obtidas (ficaria mais extenso). Houve uma breve discussão 88 

sobre os modelos que restaram aprovados pelos presentes. Passou-se em 89 

seguida ao item 2.3 Calendário de Atividades 2017: tendo como principais 90 

temas que foram apresentados nos seguintes sub-itens: 2.3.1 Projeto de 91 

Avaliação Institucional (PAI), 2.3.2 Avaliação das Ações dos Cursos (AAC) 92 

2017/2, 2.3.3 Avaliação das Ações da UDESC (AAU) - Técnicos-Universitários, 93 

23.4 Subcomissões. Em 2.3.1. Projeto de Avaliação Institucional (PAI): a 94 

professora Rita informou aos membros da CPA que o Processo 12994/2017 95 

protocolado no SGP-e no dia 20/09/17, foi submetido pela COAI ao CONSEPE e 96 

teve como Relator o Prof. Daniel Fabian Betú (CESFI), que elogiou o projeto e 97 

destacou que todos os gestores da UDESC deveriam lê-lo para compreender a 98 

importância da Avaliação Institucional. No CONSEPE, o PAI foi APROVADO por 99 

unanimidade. Deverá ser apreciado no CONSUNI na reunião do dia 26/10/17. 100 

Após a aprovação o documento será disponibilizado na página da COAI. Em 101 

2.3.2. Avaliação das Ações dos Cursos (AAC) 2017/2: a professora Rita 102 

relembrou aos membros da CPA que o período da Avaliação Interna será de 23 103 

de outubro a 12 de novembro e que é importantíssimo a Campanha de 104 

Sensibilização pelas CSAs através de banners, cartazes, avisos nas reuniões, e 105 

todas as formas disponíveis nos Centros. Informou que a COAI fica responsável 106 

por solicitar a notícia, divulgar nas redes sociais, enviar e-mails e colocar avisos 107 

no SIGA. No item 2.3.3. Avaliação das Ações da UDESC (AAU) - Técnicos-108 

Universitários: a professora Rita explicou as limitações da plataforma Camaleão 109 

e dificuldade relacionada à falta de cadastro ou de utilização pelo SIGA da 110 

totalidade dos técnicos, além da alta rotatividade de setores e Centros entre eles, 111 

e a não atualização dessas informações em tempo real. Propôs que devido a tudo 112 

isso e à proximidade da avaliação, que desta vez fosse realizada como em 2014 113 

e, após a análise comparativa, estudaríamos a implantação pelo SIGA e a 114 

atualização das perguntas. Todos concordaram, porém, o técnico Jorge André 115 

Wilber (Reitoria) se propôs a revisar questões. De pronto, o Prof. Divino Ignácio 116 

Ribeiro Junior (FAED), informou que trabalha com outra plataforma melhor que o 117 

Camaleão. Assim sendo, foi montada uma subcomissão com o técnico Jorge 118 

André Wilber (Reitoria), o professor Divino Ignácio Ribeiro Junior (FAED), o 119 

professor Luciano Hack (CEAD) e a professora Rita de Cássia Paula Souza 120 

(COAI), para ver a possibilidade de adequação para essa avaliação. Ainda sobre 121 

a AAU, a professora Rita relatou que em 2015/1 foram avaliados os seguintes 122 

eixos pelos discentes: Eixo 3 – Políticas Acadêmicas e Eixo 5 – Infraestrutura, 123 
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restando para completar o ciclo trienal, o Eixo 1 – Planejamento e Avaliação 124 

Institucional, o Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional e o Eixo 4 – Políticas de 125 

Gestão. Aos docentes resta avaliar apenas o Eixo 2 – Desenvolvimento 126 

Institucional. Em seguida, questionou aos pares se achavam melhor incluir essa 127 

avaliação junto com a AAC tornando-a mais extensa ou se seria melhor fazer uma 128 

avaliação em separado no início do ano de 2018. Houve uma breve discussão e a 129 

maioria optou por aplicar a AAU no início do ano que vem. No item 2.3.4 130 

Subcomissões: a professora Rita falou sobre a Elaboração da nova resolução 131 

da CPA cujos membros são Prof. Lisandro Fin Nishi (ESAG), Sérgio Marian 132 

(CEAVI) e Rita (COAI). A subcomissão trocou documentos por e-mail e depois em 133 

reunião presencial fez uma primeira proposta. Realizará uma última reunião antes 134 

de apresentar aos membros da CPA. Sobre a Organização do Seminário de 135 

Avaliação, cujos membros são a Maísa de Amorim Bleyer (CERES), Mirian 136 

Simão (CESFI) Letícia Lazzari (CESFI) e Rita de Cássia Paula Souza (COAI). A 137 

Maísa de Amorim Bleyer informou que já houve reunião e algumas ações já foram 138 

realizadas como Reunião com CEVEN/PROEX, reserva do Plenarinho, solicitação 139 

de banner, faixa da mesa, homenagens, mestre de cerimônia e atração cultural 140 

para abertura. Sobre a Elaboração de modelos de relatórios, cujos membros 141 

são Maristela Mendes (COAI), Juciane Rodrigues de Abreu (COAI) e Letícia 142 

Lazzari (CESFI). As mesmas estão trabalhando no sentido de facilitar e 143 

padronizar os Relatórios das CSAs, CPA e COAI. A subcomissão de Meta-144 

avaliação aguarda indicações de pessoas que já trabalhem com isso. No item 145 

2.3.5 Regimento Interno da COAI/CPA: a professora informou aos membros da 146 

CPA que a subcomissão da Resolução resgatou a antiga proposta de Regimento 147 

Interno e identificou o voto contrário do relator na época da submissão no 148 

CONSUNI. A subcomissão vai analisar a proposta antiga para identificar o que 149 

pode ser incorporado na nova Resolução, uma vez que a UDESC opta por 150 

regulamentar as comissões apenas por meio de resoluções. Sobre o item 2.3.6 151 

Reunião conjunta com os presidentes das CSAs: a professora Rita informou 152 

que agendará a próxima reunião da CPA em conjunto com os presidentes das 153 

CSAs, ressaltando que agora todas as CSAs já possuem a composição completa. 154 

Passou-se em seguida ao item 3. Informes gerais: Rita apresentou os resultados 155 

do ENADE 2016, da Avaliação Quadrienal da CAPES 2017 e Conceito de Curso 156 

(CC) do Design Industrial (CEART) na avaliação do CEE/SC. Em seguida, ao 157 

lembrar que a próxima reunião será a última do ano de 2017, solicitou alteração 158 

do dia 12/12 para o dia 05/12, visto estar de férias no dia especificado. Todos 159 

concordaram. No item 4. Comunicações Pessoais. Não houve. Nada mais 160 

havendo a registrar, eu, Rita de Cássia Paula Souza, representante da COAI na 161 

CPA, lavrei essa ata. Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos 162 

presentes. Florianópolis, três de outubro de dois mil e dezessete. 163 

 


