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ATA Nº 64 - Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, 1 

às 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 presidente da CPA, a professora Gesilani Júlia da Silva 6 

Honório, e contou com a participação dos seguintes membros: Representantes 7 

Docentes: Altair Carlos da Cruz (CEPLAN), Francisco Germano Martins (CESFI), 8 

Gilmar Conte (CAV), Nério Amboni (ESAG), Sérgio Marian (CEAVI); 9 

Representantes Técnico-Universitários: Lúcia Teresinha Ruwer (CEO) e Tânia 10 

Brusque Crocetta (Suplente/CEFID). Estavam ainda presentes: Presidentes das 11 

CSAs: Profª Fernanda Romaguera Pereira dos Santos (CEFID), Profª Tânia Maria 12 

Ascari (CEO), Téc. Jane de Fátima Daum (CAV) e Téc. Letícia Lazzari (CESFI); 13 

Membros das CSAs: Téc. Shirlei Stachin (CEPLAN) e a Téc. Rosangela 14 

Aparecida Morais (CEART); Representantes dos Centros: Téc. Gabriela Vieira 15 

(FAED) e Téc. Cláudia Guimarães Camargo Campos (CAV). A técnica da COAI 16 

Juciane Rodrigues de Abreu esteve presente secretariando a reunião. A 17 

professora Gesilani deu boas-vindas aos participantes e tratou do item 1. 18 

Aprovação da Ata: a professora Gesilani informou que a ata da 63ª reunião foi 19 

enviada em 25/10/2018 por e-mail. Colocada em discussão e, não havendo quem 20 

quisesse discutir, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 2. 21 

Expedientes: não houve. A presidente apresentou os demais itens da pauta, 22 

sugerindo a inversão da mesma, passando ao item 3.5.3 AAC 2018/2: Votação 23 

do instrumento, para o início da sessão. A professora apresentou o instrumento 24 

elaborado pela subcomissão formada pelas CSAs da ESAG, FAED e CEAD, 25 

ressaltando as seguintes modificações: a) mudança na escala: conceitos 1 a 5, 26 

para “sim” e “não”. Esta alteração exigiu a reescrita das questões para o formato 27 

de pergunta. b) inclusão de um novo questionário: avaliação das turmas realizada 28 

pelos professores. c) exclusão do questionário de autoavaliação docente. Após 29 

breve discussão, o instrumento foi colocado em votação e aprovado por 30 

unanimidade. 3.1 CPA: 3.1.1 Portaria CPA 812/2017: Minuta de alteração: a 31 

profª Gesilani informou que a alteração da portaria será enviada ao gabinete após 32 

as CSAs confirmarem os nomes dos indicados. A portaria deverá retroagir ao dia 33 

07/06/2018. 3.1.2 Resolução CPA 073/2013: Tramitação nos Conselhos 34 

Superiores: a profª Gesilani informou que o processo de alteração da resolução 35 

foi encaminhado ao CONSEPE do dia 06/11/2018, cuja relatora será a profª Rita 36 

de Cássia Paula Souza, atual diretora de Ensino do CEFID. Após a tramitação no 37 

CONSEPE, o processo seguirá para o CONSUNI do dia 13/12/2018. 3.2 38 

Avaliação Institucional – Externa: 3.2.1 Relatório de Fragilidades e 39 

Ações Corretivas UDESC: a profª Gesilani relatou que a compilação dos 40 

relatórios dos Centros está em processo de finalização. 3.2.2 Seminário de 41 
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Avaliação Institucional e I Fórum Estudantil: a profª Gesilani repassou nova 42 

proposta de programação, que foi aprovada por todos. A professora reforçou que 43 

a temática do Fórum Estudantil será a avaliação institucional.  A profª frisou a 44 

importância da presença das CSAs no seminário. 3.3 Avaliação Institucional – 45 

Interna: 3.3.1 AAU - Perspectiva dos Técnicos 2017: Relatório e 46 

Divulgação: a profª Gesilani informou que o relatório está em processo de 47 

finalização, e uma versão completa, contendo os comentários dos técnicos, será 48 

entregue ao reitor. Já o relatório resumido ficará disponível na página da COAI. 49 

3.3.2 AAU - Aplicação em 2019: Subcomissão para elaboração do 50 

instrumento: a profª Gesilani solicitou aos presentes que apresentem sugestões 51 

para este instrumento até o dia 19/11. 3.4 Avaliação dos Cursos – Externa: 52 

3.4.1 ENADE 2017: Resultados: a profª Gesilani apresentou os resultados do 53 

ENADE 2017, que foi divulgado pelo INEP no dia 09/10/2018. Em comparação ao 54 

ciclo de 2014, as notas ficaram assim distribuídas: quantidade de cursos 55 

avaliados: 23 (2014) e 27 (2017); Sem Conceito: um (2014) e zero (2017); 56 

Conceito 2: zero (2014) e um (2017); Conceito 3: 5 (2014) e 7 (2017); Conceito 57 

4: 14 (2014) e 13 (2017); Conceito 5: 3 (2014) e 6 (2017). A professora ainda 58 

explicou a importância da nota do IDD para a composição do CPC. 3.4.2 ENADE 59 

2018: Preparação 25/11: a profª Gesilani reforçou a importância da preparação 60 

dos Centros para a prova do ENADE, e repassou as informações da campanha 61 

da PROEN, relativas ao ENADE 2018. 3.5 Avaliação dos Cursos – Interna: 62 

3.5.1 AAC 2018/1: Treinamento para a extração dos dados: a profª Gesilani 63 

sugeriu a realização de um treinamento para a extração dos relatórios da 64 

avaliação no SIGA. Ficaram agendadas as seguintes datas: 4/12 (presencial) e 65 

5/12 (videoconferência). 3.5.2 AAC 2018/1: Modelos de relatórios NDE-CSA: 66 

a profª Gesilani repassou os modelos de relatórios que deverão ser elaborados 67 

pelo NDE (analítico) e CSA (sintético). Ficou definido que a periodicidade será 68 

semestral. No próximo ano, a COAI repassará as datas para a apresentação 69 

destes relatórios. 3.5.3 AAC 2018/2: Ensino a Distância: a profª Gesilani 70 

informou que o CEAD já iniciou o processo de avaliação interna dos cursos, em 71 

função do calendário do Centro. Também informou que além do instrumento 72 

votado pela CPA, o CEAD acrescentou o questionário de avaliação dos tutores, 73 

elaborado e aprovado pela CSA do Centro. 3.5.4 AAC 2018/2: Campanha: a 74 

profª Gesilani repassou as atividades de sensibilização para o próximo período 75 

avaliativo, que ocorrerá entre os dias 19 e 30 de novembro. 4 Informes Gerais: 76 

não houve. 5. Comunicações pessoais: Nada mais havendo a registrar, eu, 77 

Gesilani Júlia da Silva Honório, presidente da CPA, lavrei essa ata. Ata, que após 78 

lida e aprovada será assinada pelos presentes. Florianópolis, trinta e um de 79 

outubro de dois mil e dezoito. 80 

 


