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ATA Nº 01 Reunião Extraordinária 2018 - Aos três dias do mês de abril do ano 1 

de dois mil e dezoito, às 13h30 horas, na sala de reuniões da ESAG, da 2 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), à Avenida Madre 3 

Benvenuta, 2007, Itacorubi, Florianópolis, SC, teve início a Sessão Ordinária da 4 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), da UDESC, presencial e por meio de 5 

videoconferência. A reunião foi aberta pela professora Rita de Cássia Paula 6 

Souza, presidente da CPA e contou com a participação dos seguintes membros: 7 

os professores Altair Carlos da Cruz (CEPLAN), Francisco Germano Martins 8 

(CESFI), Sérgio Marian (CEAVI) Divino Ignácio Ribeiro Júnior (FAED) e Nério 9 

Amboni (ESAG); os técnicos: Gislene Prim (FAED), Jorge André Wilber 10 

(Reitoria/SETIC), Liliane Martins (Suplente Reitoria/PROEN) Maísa de Amorim 11 

Bleyer (CERES), Sílvia Cristina Campos Sato (CEAD), Letícia Lazzari (CESFI); o 12 

aluno: Marcos Manoel da Silva (CCT). Estavam ausentes os representantes do 13 

seguintes Centros: docentes: CAV, ESAG, CEART, CCT; técnico: CEFID; alunos: 14 

CEAVI, CESFI e Sociedade Civil. A professora Rita de Cássia Paula Souza deu 15 

boas-vindas aos participantes e já passou à discussão da pauta única desta 16 

reunião que foi a discussão e aprovação das propostas de alteração da 17 

Resolução 73/2013/CONSUNI. Todos receberam com antecedência as propostas 18 

e como estratégia definiu-se a discussão apenas das alterações comparadas com 19 

a atual Resolução. APROVADA a alteração do Art. 2º A CPA, órgão colegiado 20 

permanente, consultivo e deliberativo, tem por finalidade a coordenação, 21 

condução e sistematização dos processos de avaliação institucional da UDESC, 22 

observada a legislação pertinente. APROVADA a inclusão no Art. 4º, o parágrafo 23 

5º, ficando o 5º renumerado para parágrafo 6º: § 5º No caso de não haver 24 

candidato à presidência da CPA, a mesma será ocupada pelo membro titular, 25 

docente ou técnico universitário com maior tempo em exercício na CPA. Em caso 26 

de empate assumirá o cargo o membro com maior tempo em exercício na 27 

UDESC. APROVADA a alteração do Art. 5º em seu parágrafo 2º e inciso II; a 28 

inclusão do parágrafo 4º e renumerado os posteriores, alteração do parágrafo 7º 29 

que foi renumerado para 8º e inclusão do parágrafo 10: § 2º Os representantes 30 

descritos no inciso I do § 1º deste artigo, com seus respectivos suplentes, serão 31 

indicados pelos Chefes dos Departamentos, observando-se o seguinte:... II – No 32 

caso de a quantidade de departamentos ser inferior a quatro, a indicação dos 33 

quatro representantes caberá aos Chefes desses departamentos. § 4º Não 34 

havendo indicação que atenda o §3º, esta será feita pelo Diretor Geral do Centro. 35 

§ 8º A nomeação dos membros da CSA, assim como de seu presidente, dar-se-á, 36 

após homologação pelo Conselho de Centro, por ato do Diretor Geral. § 10 No 37 

caso de não haver candidato à presidência da CSA, a mesma será ocupada pelo 38 

membro titular, docente ou técnico universitário com maior tempo em exercício na 39 

CSA. Em caso de empate assumirá o cargo o membro com maior tempo em 40 

exercício na UDESC. Será REDISCUTIDO NA PRÓXIMA REUNIÃO o Art. 6º e 41 
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inclusão de parágrafos. APROVADA a alteração do Art. 7º: Art. 7º A alocação de 42 

carga horária para os representantes docentes na CPA e nas CSAs será de até 5 43 

horas semanais, e até 10 para o presidente. APROVADA a inclusão do Art. 8º e 44 

renumerados os subsequentes: Art. 8º Os técnicos universitários membros da 45 

CPA e das CSAs terão garantidas por seus superiores, cargas horárias 46 

equivalentes às dos representantes docentes. APROVADA a alteração do Art. 10 47 

que foi renumerado para Art.11 e também renumerados os subsequentes: A CPA 48 

e as CSAs reunir-se-ão com a presença local e/ou por videoconferência da 49 

maioria simples em primeira chamada e trinta minutos depois, em segunda 50 

chamada, com quorum de 1/3 de seus integrantes e deliberará pelo voto da 51 

maioria dos presentes. APROVADA alteração do Art. 16 que foi renumerado para 52 

Art.17, no seu inciso XVI e incluído o inciso XXII: XVI – propor ações formativas 53 

tendo em vista os resultados dos processos de avaliação institucional e XXII – 54 

acompanhar, junto da Reitoria e das Pró-Reitorias, a execução das ações 55 

corretivas e de melhorias indicadas pela avaliação institucional. APROVADA a 56 

alteração do Art.17 que foi renumerado para Art. 18, nos seus incisos III, IV, V, 57 

incluir o inciso VI e renumerar os subsequentes, alterar o inciso XIX e incluir o 58 

inciso XXII: III – sistematizar as informações em articulação com o NDE e direção 59 

do centro e divulgar os resultados gerais dos processos de avaliação do Centro; 60 

IV – encaminhar de forma sigilosa todos os resultados da autoavaliação para os 61 

Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) que farão a análise, divulgação e 62 

propostas de ações corretivas a serem encaminhadas no nível de seus cursos; V 63 

– elaborar os relatórios das autoavaliações do Centro com base em suas análises 64 

e dos NDEs e encaminhá-los aos gestores do Centro e à COAI dentro dos prazos 65 

estabelecidos; VI – preencher anualmente o banco de dados fechado (Painel 66 

UDESC ou equivalente); XXII – acompanhar, junto da Direção Geral e das 67 

Direções Assistentes do Centro, a execução das ações corretivas e de melhorias 68 

indicadas pela avaliação institucional. Neste momento, os membros da CPA 69 

optaram e encerrar a reunião e continuar as aprovações das alterações na 70 

próxima reunião que será no dia 24/04/2018. Nada mais havendo a registrar, eu, 71 

Rita de Cássia Paula Souza, representante da COAI na CPA, lavrei essa ata. Ata, 72 

que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. Florianópolis, três de 73 

abril de dois mil e dezoito. 74 

 


