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ATA Nº 62 - Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, 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, e contou com a 6 

participação dos seguintes membros: a prof.ª Gesilani Júlia da Silva Honório 7 

(Coordenadora da COAI), os professores Nério Amboni (ESAG), Francisco 8 

Germano Martins (CESFI), Catarinie Diniz Pereira (CCT), Adriano Luiz dos Santos 9 

Né (Presidente da CSA-CCT); os técnicos-universitários Liliane Machado 10 

Martins (PROEN), Arthur Reinoldo Freitag (PROPLAN-Suplente), Christiane Dalla 11 

Costa (FAED-Suplente); Mirian Simão (CSA-CESFI); o representante discente 12 

Marcos Manoel da Silva (CCT); e o representante da sociedade civil indicado pelo 13 

CRA/SC: Marco Antônio Harms Dias. A professora Rita de Cássia Paula Souza 14 

deu boas-vindas aos participantes e tratou do item 3.1 Votação do novo 15 

presidente da CPA: a professora Rita informou que assumiu a direção de Ensino 16 

do CEFID, motivo pelo qual deve deixar de presidir a CPA, conforme o artigo 17 

quinto da resolução 073/2013/Consuni, “§ 6º Fica vedada a participação dos 18 

diretores de Centro na composição das CSAs”. Havendo quórum antecipou ainda 19 

o item 3.1.2 Apresentação dos candidatos à presidência da CPA. 3.1.3 20 

Discussão e Votação: a prof.ª Gesilani solicitou aos membros presentes que 21 

manifestassem as suas vontades de candidatarem-se à presidência da CPA. Não 22 

havendo candidatos, a professora Gesilani Júlia da Silva Honório, coordenadora 23 

da COAI, e membro nato da Comissão foi eleita por unanimidade. 24 

3.1.1Apresentação da nova coordenadora da COAI: a professora Gesilani Júlia 25 

da Silva Honório apresentou-se aos presentes. Dando seguimento à pauta, tratou 26 

do item 1. Aprovação da Ata: ainda com a palavra, informou que a ata da 61ª 27 

reunião foi enviada em 11/07/18 por e-mail. Colocada em discussão e, não 28 

havendo quem quisesse discutir, foi colocada em votação e aprovada por 29 

unanimidade. 2. Expedientes: não houve. 3. Ordem do dia: a professora 30 

Gesilani apresentou os demais itens da pauta: 3.2 Novos membros das 31 

Comissões. 3.2.1 CPA - Escolha do novo membro suplente da Reitoria: a 32 

professora apresentou o técnico-universitário de desenvolvimento como atual 33 

suplente da Reitoria, o administrador Arthur Reinoldo Freitag lotado na 34 

Coordenadoria de Programação Orçamentária (CPROR/PROPLAN), cuja seleção 35 

ocorreu após a publicação de cartaz nos murais da Reitoria, entre os dias 12 e 22 36 

de junho de 2018, bem como o envio de uma mensagem por e-mail a todos os 37 

técnicos-universitários no dia 13/06/2018. 3.2.2 CSAs - Novos presidentes: 38 

a prof.ª Gesilani deu boas-vindas aos novos presidentes das CSAs que estavam 39 

presentes na reunião: o prof. Adriano Luiz dos Santos Né (CCT) e o prof. Nério 40 

Amboni (ESAG) e informou ainda os nomes dos novos presidentes das CSAs do 41 
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CAV e do CEFID: a técnica Jane de Fátima Daum (CAV) e a prof.ª Fernanda 42 

Romaguera Pereira dos Santos (CEFID). 3.3 Plano de Trabalho 2018. 3.3.1 43 

Resolução 073/2013 – Encaminhamentos: a prof.ª informou que a proposta de 44 

resolução foi aprovada na 61ª reunião. Houve referência pela técnica Mirian 45 

Simão sobre algumas considerações de escrita do texto encaminhado por e-mail, 46 

sendo solicitado que enviasse as sugestões. Também, foi informado que após 47 

correções a minuta da resolução seguirá para a pauta do Consuni do dia 48 

05/09/2018. 3.3.2 Resolução 013/2018 – CEE-SC (Substitui a 001/2015): a 49 

prof.ª Gesilani informou sobre a nova resolução do CEE/SC que fixa normas para 50 

o funcionamento da Educação Superior, nas modalidades presencial e a 51 

distância, que foi publicada no dia 28/06/2018. A professora informou ainda que a 52 

COAI está preparando um resumo da resolução, referente ao capítulo da 53 

Avaliação. 3.4 Avaliação Institucional – Externa. 3.4.1 Relatório de 54 

Fragilidades e Ações Corretivas: ressaltou a importância do documento para o 55 

V Seminário de Avaliação e I Fórum Estudantil que ocorrerá no dia 07/11/2018. 56 

Informou ainda que, até o momento, recebeu os relatórios dos seguintes Centros: 57 

CCT, CEAVI, CEO, CEPLAN, CERES, CESFI e FAED. O professor Nério Amboni 58 

reforçou a importância do documento e necessidade de construção coletiva com 59 

todos os gestores dos centros envolvidos nesse processo. O representante 60 

discente Marcos Manoel da Silva, que faz parte da subcomissão do Seminário de 61 

Avaliação e Fórum Estudantil, explanou o que está sendo realizado para o Fórum 62 

e ações futuras. 3.5 Avaliação Institucional – Interna. 3.5.1 Avaliação das 63 

Ações da UDESC (AAU) – Aplicação 2018 (Docentes, Discentes, Gestores). 64 

3.5.2 Criação de subcomissão para revisão do instrumento: em relação à 65 

AAU na perspectiva dos professores e estudantes, a presidente sugeriu a 66 

formação de uma nova subcomissão para a alteração do instrumento aplicado em 67 

2015/1, ao que todos concordaram. Ressaltou a importância da AAU na 68 

perspectiva dos Gestores e informou que no dia 19/07/2018 conversará com o 69 

Reitor para solicitar sugestões quanto à aplicação desta avaliação. Houve, assim, 70 

a formação da subcomissão de instrumentos, com a união das subcomissões 71 

“Revisão do instrumento de avaliação” e “Relatórios Analíticos”, tendo como 72 

membros: professor Divino Ignácio Ribeiro Júnior (FAED), técnica universitária 73 

Liliane Machado de Martins (Reitoria), professor Luciano Emílio Hack (CEAD), 74 

técnico universitário Arthur Reinoldo Freitag (Reitoria), técnica universitária 75 

Maristela Mendes (COAI) e a técnica universitária Letícia Lazzari (CESFI). O 76 

professor Nério Amboni indicou a necessidade de haver uma revisão do 77 

instrumento por professores de estatística e outras áreas de suporte, para que 78 

pudesse ser relevante os resultados em relação ao que se destinam avaliar, 79 

comprometendo-se em auxiliar no apoio para construção do instrumento. 3.6 80 

Avaliação dos Cursos – Externa. 3.6.1 Avaliação dos Cursos de Graduação 81 

(ACG): Enfermagem e Engenharia Química (CEO): quanto à renovação de 82 
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reconhecimento da Enfermagem (CEO), a professora informou que está 83 

aguardando manifestação do Centro, já em relação ao reconhecimento da 84 

Engenharia Química (CEO), informou que a avaliação ocorrerá no dia 07/08/2018 85 

e que marcará videoconferência com a direção de Ensino e o departamento do 86 

curso, para repassar orientações gerais. 3.6.2 Resultado da Engenharia de 87 

Pesca: a professora apresentou o resultado da avaliação externa ocorrida no 88 

CERES entre os dias 7 e 8 de junho de 2018, na qual o curso de Engenharia de 89 

Pesca recebeu a comissão externa do CEE, obtendo o Conceito de Curso (CC) 90 

4,41, considerado excelente. 3.7 Avaliação dos Cursos – Interna. 91 

3.7.1Avaliação das Ações dos Cursos (AAC) – 2018/1 – Resultados: a prof.ª 92 

Gesilani apresentou os resultados da participação na avaliação interna, que 93 

ocorreu entre os dias 22 de junho e 1º de julho. A presidente ressaltou recorde 94 

nos índices de participação ocorrida neste semestre. Destacou em especial 95 

alguns cursos que obtiveram 100% de participação docente, tais como os cursos 96 

de engenharia do CEO: Engenharia Química e Engenharia de Alimentos; bem 97 

como outros cursos que chegaram perto deste índice: Engenharia de Petróleo 98 

(CESFI) 96,15% e Ciências Contábeis (CEAVI) 88%. A técnica Mirian indicou 99 

algumas barreiras em relação ao processo de aplicação da AAC, como 100 

dificuldade na operacionalização do sistema por alguns docentes e discentes, 101 

instrumento fragmentado e questões com perguntas similares. O professor Nério 102 

referiu indicou também a dificuldade na aplicação do processo avaliativo. 103 

Comunicações pessoais: O representante discente do CCT Marcos informou 104 

que está planejando o Fórum e verificando a possibilidade de troca de sua bolsa 105 

com o professor José Fernando Fragalli, para se dedicar mais à construção do 106 

evento, havendo manifestação da presidente para apoiá-lo nesse processo. Nada 107 

mais havendo a registrar, eu, Gesilani Júlia da Silva Honório, presidente da CPA, 108 

lavrei essa ata. Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. 109 

Florianópolis, dezessete de julho de dois mil e dezoito. 110 

 


