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ATA Nº 60 - Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às 1 

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

Catarina (UDESC), à Avenida Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi, Florianópolis, 3 

SC, teve início a Sessão Ordinária da Comissão Própria de Avaliação (CPA), da 4 

UDESC, presencial e por meio de videoconferência. A reunião foi aberta pela 5 

professora Rita de Cássia Paula Souza, presidente da CPA e contou com a 6 

participação dos seguintes membros: os professores Altair Carlos da Cruz 7 

(CEPLAN), Francisco Germano Martins (CESFI), Ricardo Antônio de Simone 8 

Zanon (CCT), Sérgio Marian (CEAVI); os técnicos: Gislene Prim (FAED), Jorge 9 

André Wilber (Reitoria/SETIC), Liliane Martins (Suplente Reitoria/PROEN) Maísa 10 

de Amorim Bleyer (CERES), Sílvia Cristina Campos Sato (CEAD); os alunos: 11 

André Giobelli Briani (CEAVI) e Marcos Manoel da Silva (CCT). Contou ainda com 12 

a participação da técnica Rosângela Aparecida Morais (CSA-CEART). Estavam 13 

ausentes os representantes do seguintes Centros: docentes: CAV, ESAG; 14 

técnicos: CEFID, CEO; alunos: CEAVI, CESFI e Sociedade Civil. A professora 15 

Rita de Cássia Paula Souza deu boas-vindas aos participantes e tratou do item 1. 16 

Aprovação da Ata: ainda com a palavra, informou que a ata da 59ª reunião foi 17 

disponibilizada por e-mail em 12/03/17 aos membros da CPA. Colocada em 18 

discussão, não havendo quem quisesse discutir, foi colocada em votação sendo 19 

aprovada por unanimidade. No item 2. Expedientes: a presidente da CPA 20 

informou que haverá novamente alteração da Portaria da CPA, visto as saídas do 21 

professor Lisandro Fin Nishi (ESAG) e técnica Luciana Correa Matias (CEFID), 22 

sem falar nas indicações de pessoas que nunca compareceram. A professora Rita 23 

de Cássia Paula Souza, aproveitou para comunicar que também vai se afastar da 24 

CPA pois será Diretora de Ensino do CEFID, cargo incompatível com a comissão. 25 

Antes de entrar na ordem do dia, a professora Rita de Cássia Paula Souza 26 

apresentou o Vídeo da Avaliação Institucional: elaborado pela 27 

COAI/PROEN/CEAD, com o objetivo de divulgar os processos avaliativos para os 28 

estudantes, professores, técnicos-universitários, membros das CSAs e da CPA, 29 

além dos gestores da instituição. Após a publicação da notícia pela Secretaria de 30 

Comunicação da UDESC, os membros da CPA e CSAs deverão fazer ampla 31 

divulgação do mesmo. O vídeo foi apreciado por todos. A técnica universitária 32 

Miriam Simão (CESFI) e o discente Marcos Manoel da Silva (CCT) manifestaram 33 

interesse em fazer alguns vídeos para os respectivos centros e questionaram 34 

sobre o processo. A professora Rita de Cássia Paula Souza relatou que foi um 35 

projeto da PROEN com o CEAD que já tinha finalizado. Neste momento, a técnica 36 

Silvia Cristina Campos Sato (CEAD) informou que os interessados poderiam 37 

enviar uma solicitação para inclusão de confecção de vídeos, pois o CEART 38 

estava finalizando o processo de licitação para mais vídeoaulas e talvez fosse 39 

possível contemplar essas demandas. Em seguida, passou-se ao item 3. Ordem 40 

do dia: a professora Rita de Cássia Paula Souza apresentou a seguinte pauta a 41 
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ser tratada nesta reunião e perguntou aos presentes se havia alguma inclusão ou 42 

exclusão: Apresentação do Vídeo da Avaliação Institucional; Plano de Trabalho 43 

2018; Avaliação Institucional Externa; Avaliação Institucional Interna; Avaliação 44 

dos Cursos Externa; Avaliação dos Cursos Interna. Estando aprovada sem 45 

inclusões ou exclusões, passou-se ao item 3.1 Plano de Trabalho 2018: o 46 

planejamento para 2018 envolveu assuntos como cronograma de reuniões da 47 

CPA, Plano de Gestão 2016-2020 – UDESC no Topo, PDI e PPI, PAI, eventos já 48 

programados e a Alteração da Resolução nº 73/2013. 3.1.1 Calendário de 49 

Reuniões CPA 2018: a professora Rita de Cássia Paula Souza relembrou as 50 

datas das reuniões aprovadas em 2017 que ficaram assim definidas: 20/03, 51 

24/04, 05/06, 21/08, 09/10 e 13/11. Ressaltou que as reuniões de 05/06 e 13/11 52 

terão como foco principal a preparação da Avaliação das Ações dos Cursos 53 

(AAC) nos Centros. Solicitou ainda que os membros da CPA já agendassem as 54 

videoconferências para o ano todo, evitando a não participação por falta de 55 

disponibilidade da sala. 3.1.2 Plano de Gestão 2016-2020 – UDESC no Topo: a 56 

professora Rita de Cássia Paula Souza lembrou aos membros da CPA que o 57 

Projeto UDESC no Topo, que consta do Plano de Gestão, tem como objetivo, 58 

buscar de forma permanente, planejada e colaborativa a excelência da 59 

universidade, através de indicadores das avaliações internas e externas. Desta 60 

forma, solicita que todos releiam as ações previstas no referido plano, que está 61 

disponível na internet e façam as sugestões para a efetivação das mesmas. 3.1.3 62 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI): é outro documento que também 63 

norteia as atividades da CPA/CSAs e está baseado na lei do SINAES. Na UDESC 64 

o PDI foi aprovado pela Resolução Nº 051/2017/CONSUNI para o período 2017-65 

2021. Esta versão já está contemplando os 5 eixos do SINAES, ou seja, (1) 66 

Planejamento e Avaliação Institucional, (2) Desenvolvimento Institucional, (3) 67 

Políticas Acadêmicas, (4) Políticas de Gestão e (5) Infraestrutura Física e também 68 

é leitura obrigatória para as comissões de avaliação. A professora Rita de Cássia 69 

Paula Souza destacou que o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Resolução Nº 70 

053/2017/CONSUNI é parte integrante do PDI e que também foram feitas 71 

vídeoaulas sobre PDI e PPI, que estão disponíveis no Canal do Ensino/PROEN, 72 

no site da UDESC. 3.1.4 Projeto de Avaliação Institucional (PAI): a professora 73 

Rita de Cássia Paula Souza informou que o PAI foi aprovado pela Resolução Nº 74 

058/2017/CONSUNI, já disponível no site da UDESC e é o principal documento 75 

que direciona as ações da COAI/CPA/CSAs, neste sentido, solicitou que todos 76 

leiam e tragam sugestões para implementação. Item 3.1.5 V Seminário de 77 

Avaliação Institucional e I Fórum Estudantil com enfoque na Avaliação 78 

Institucional: a professora Rita de Cássia Paula Souza passou a palavra aos 79 

membros da Subcomissão. O discente Marcos Manoel da Silva (CCT) relatou que 80 

já foram realizadas três reuniões, uma no dia 31/10/2017, juntamente com os 81 

alunos do CCT que vão participar da comissão organizadora do I Fórum 82 
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Estudantil com enfoque na Avaliação Institucional, nesta reunião foi definido o 83 

formato do evento, data, local e algumas distribuições de tarefas. Em fevereiro de 84 

2018, discente Marcos Manoel da Silva (CCT) se reuniu com a professora Rita de 85 

Cássia Paula Souza para trabalhar no planejamento e organização do Fórum e no 86 

dia 06/04 ele se reuniu com a professora Rita de Cássia Paula Souza e com o 87 

Daniel Kalil (PROEX) para tratar da integração do evento com a PROEX, 88 

especificamente no que tange a Coordenadoria de Assuntos Estudantis. O técnico 89 

universitário Jorge André Wilber (Reitoria) sugeriu envolver mais a CPA na 90 

organização do Fórum Estudantil. A professora Rita de Cássia Paula Souza 91 

informou que ainda estão previstas outras ações junto aos núcleos existentes na 92 

UDESC que têm estreita relação com os Requisitos Legais dos Instrumentos de 93 

Avaliação e que a subcomissão está trabalhando no material que antes de 94 

aplicado, será analisado, discutido e aprovado pela CPA. Em seguida a palavra 95 

foi concedida para a técnica universitária Maísa de Amorim Bleyer (CERES), para 96 

relatar as ações da subcomissão do V Seminário de Avaliação Institucional. A 97 

referida avaliadora informou as ações já realizadas, como definição de data, local, 98 

horário, solicitação de atração cultural, definição de palestrante, entre outras e 99 

enfatizou que o prazo das CSAs para entrega do Relatório de Fragilidades é no 100 

final de abril, impreterivelmente. 3.1.6 Resolução 073/2013/CONSUNI: o 101 

professor Sérgio Marian (CEAVI), membro da subcomissão para elaborar as 102 

propostas de alteração, juntamente com o professor Lisandro Fin Nishi (ESAG) 103 

informou que o documento já está pronto para ser discutido e que as propostas 104 

foram fruto das sugestões dos avaliadores externos e das dificuldades vividas 105 

pela COAI/CPA e CSAs. A professora Rita de Cássia Paula Souza comunicou 106 

que as propostas foram encaminhadas por e-mail em 21/11/2017 e pelo 107 

adiantado da hora e ainda precisando vencer os demais itens da pauta, propôs 108 

realizar uma Reunião Extraordinária com pauta única para apreciar as sugestões 109 

de alteração e aprovar a nova proposta. Todos concordaram e a mesma ficou 110 

agendada para o dia 03/04/2018, 13h30 na sala 174 da ESAG e por 111 

videoconferência. Em seguida, passou-se ao item 3.2 Avaliação Institucional – 112 

Externa: a professora Rita de Cássia Paula Souza comentou que ainda restam 113 

algumas ações a serem realizadas, fruto da Avaliação Externa, uma delas é o 114 

Seminário de Avaliação Institucional, que será realizado com base no Relatório de 115 

Fragilidades.  3.2.1 Relatório de Fragilidades e Ações Corretivas: a professora 116 

Rita de Cássia Paula Souza informou que todo material já foi enviado para as 117 

CSAs, ou seja, o Relatório da Avaliação Externa, o Relatório de Fragilidades e 118 

Ações Corretivas de 2012 e o modelo a ser preenchido pelas CSAs. Ainda com a 119 

palavra, reafirmou os prazos estabelecidos: em ABRIL as CSAs entregam o 120 

relatório do centro, em MAIO a Subcomissão agrupa as informações, em JUNHO 121 

a CPA inclui suas sugestões, em JULHO e AGOSTO a COAI finaliza o documento 122 

e encaminha aos gestores. O item 3.3 Avaliação Institucional - Interna 123 
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(Autoavaliação) é subdividido em Relatório de Autoavaliação Institucional, 124 

Avaliação das Ações da Universidade na perspectiva dos Técnicos Universitários, 125 

Docentes e Discentes. 3.3.1 Relatório de Autoavaliação Institucional (RAI) – 126 

Trienal: a professora Rita de Cássia Paula Souza informou que neste ano a 127 

UDESC deverá apresentar ao Conselho Estadual de Educação (CEE-SC) o RAI 128 

relativo ao período 2016-2018. Os Centros de Ensino devem entregar os seus 129 

relatórios de autoavaliação para que a COAI possa elaborar o RAI da UDESC. O 130 

Relatório de Autoavaliação do Centro deve seguir os 5 eixos do SINAES. 131 

Mencionou ainda que em 2027 a UDESC passará por um novo processo de 132 

renovação do credenciamento do CEE/SC. Até lá a UDESC deverá entregar 4 133 

Relatórios de Autoavaliação, em 2021 referente ao triênio 2019-2021, em 2024 134 

referente ao triênio 2022-2024, em 2027 referente ao triênio 2025-2027. 3.3.2 135 

Avaliação das Ações da UDESC (AAU) – Técnicos 2017 – Resultados 2017: a 136 

professora Rita de Cássia Paula Souza informou que o extrato dos dados (em 137 

Excel) será enviando aos presidentes das CSAs para apreciação, análise interna 138 

e propostas de melhoria. A COAI vai agrupar os documentos e encaminhará para 139 

CPA incluir suas sugestões e quando finalizado, deverá ser entregue aos 140 

gestores. Inicialmente estabelecemos o prazo para julho de 2018. Em seguida, 141 

demonstrou um quadro comparativo da participação dos técnicos na avaliação de 142 

2014 e 2017 por centro. Em 2014 as maiores participações foram: CESFI, 143 

CEPLAN, CEO, CEAVI e em 2017 foram CEAVI, CESFI, CEO, CEPLAN. Em 144 

linhas gerais, o CAV, o CCT, o CEAVI e o CERES, apresentaram crescimento na 145 

participação, mas no total da instituição a participação caiu de 36% em 2014 para 146 

29% em 2017. 3.3.3 Avaliação das Ações da UDESC (AAU) – Docentes e 147 

Discentes – Aplicação 2018: a AAU foi aplicada na perspectiva docente e 148 

discente em 2015 e deverá ser reaplicada em 2018. A professora Rita de Cássia 149 

Paula Souza, sugeriu que a subcomissão dos instrumentos de avaliação se 150 

reunisse para implementar o que está faltando. São membros dessa 151 

subcomissão: Jorge André Wilber (Reitoria), Liliane Martins (Reitoria), Divino 152 

Ignácio Ribeiro Júnior (FAED), Luciano Emilio Hack (CEAD) e um discente a ser 153 

designado pelo CEART. No item 3.4 Avaliação dos Cursos – Externa: a 154 

professora Rita de Cássia Paula Souza lembrou sobre a importância da CPA e 155 

CSAs estarem participando mais efetivamente com os Diretores de Ensino e 156 

Chefes de Departamento nas ações das Avaliações externas dos cursos, pois os 157 

resultados impactam diretamente na universidade. 3.4.1 Resultados do ENADE 158 

2016: a professora Rita de Cássia Paula Souza apresentou os resultados do 159 

ENADE 2017 e reforçou a importância do preenchimento correto do Censo do e-160 

MEC para a nota do IGC. Informou ainda que neste ano, serão avaliados os 161 

cursos da ESAG, CESFI e CEART. 3.4.2 Avaliação dos Cursos de Graduação 162 

(ACG): resultados 2017 e próximas avaliações: a professora Rita de Cássia Paula 163 

Souza apresentou os Conceitos de Curso emitidos pelo CEE/SC nas visitas in 164 
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loco de 2017 e ressaltou ainda que o curso de Enfermagem (CEO) será avaliado 165 

em função da nota 3 no CPC. Informou ainda, que o corpo diretivo do CEO, já 166 

está trabalhando para receber os avaliadores externos. 3.5 Avaliação dos 167 

Cursos – Interna. Este item tratou das questões relativas a AAC. 3.5.1 Avaliação 168 

das Ações dos Cursos (AAC) - Painel UDESC: a professora Rita de Cássia 169 

Paula Souza apresentou o Painel UDESC com o comparativo entre os semestres 170 

2017/1 e 2017/2 com relação a participação e a média geral da UDESC. Houve 171 

um breve debate sobre o tema e mais uma vez, todos concordaram que é preciso 172 

um trabalho mais efetivo das CSAs. 3.5.2 Integração os alunos do CCT a AAC 173 

por meio do SIGA: a professora Rita de Cássia Paula Souza sugeriu um 174 

encontro com a CADI e a CSA do CCT para realizar a transição do modelo do 175 

CCT para o modelo adotado pela UDESC e solicitou ao discente Marcos Manoel 176 

da Silva que verificasse a agenda os envolvidos no CCT. Os principais objetivos 177 

desse encontro são: (1) Elaborar estratégias de participação e divulgação de 178 

resultados e (2) Discutir sobre os modelos de Relatório do SIGA x Relatórios da 179 

CADI. 3.5.3 Banco de Dados: Wiki x OneDrive: a professora Rita de Cássia 180 

Paula Souza informou que o OneDrive da Office365 será o novo repositório de 181 

dados da CPA. Como é de conhecimento de todos o Wiki foi desativado pela 182 

SETIC. A técnica-universitária da COAI, Maristela Mendes já enviou o informativo 183 

e forma de acesso aos presidentes das CSAs e membros da CPA. 3.5.4 Acesso 184 

ao SIGA aos membros da CPA/Pessoa responsável: a professora Rita de 185 

Cássia Paula Souza explicou que algumas CSAs ainda não indicaram membros 186 

para ter acesso aos relatórios da AAC no SIGA, são eles: ESAG, CCT, CEO, 187 

CEFID. A COAI está elaborando vídeos tutoriais para auxiliar na extração dos 188 

relatórios e já estão disponíveis no OneDrive os tutoriais em PowerPoint. 5.5 189 

Subcomissão: Instrumento AAC/Relatórios Analíticos: a professora Rita de 190 

Cássia Paula Souza perguntou se mais alguém gostaria de participar de alguma 191 

subcomissão que ficaram assim definidas: Revisão do instrumento de avaliação 192 

(Questionários): Técnico universitário Jorge André Wilbert (Reitoria/SETIC), 193 

professor Divino Ignácio Ribeiro Júnior (FAED), Técnica universitária Liliane 194 

Machado de Martins (Reitoria), professor Luciano Emílio Hack (CEAD) e um 195 

discente a ser designado pelo CEART. Na subcomissão dos Relatórios Analíticos 196 

estão a Técnica universitária Maristela Mendes (COAI) e a Técnica universitária 197 

Letícia Lazzari (CESFI). 3.5.6 AAC 2018: Datas e Preparação: a professora Rita 198 

de Cássia Paula Souza reforçou que as reuniões de 5 de junho e 13 de novembro 199 

terão como foco principal a preparação da AAC nos Centros. 3. Informes gerais: 200 

Não houve. 4. Comunicações Pessoais. Não houve. Nada mais havendo a 201 

registrar, eu, Rita de Cássia Paula Souza, representante da COAI na CPA, lavrei 202 

essa ata. Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. 203 

Florianópolis, vinte de março de dois mil e dezoito. 204 

 


