
       

 

 

 

 

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO (CPA) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC). 

 

 

 

Aos 7 (sete) dias do mês de fevereiro de 2013 (dois mil e treze) às 16:00 (dezesseis 

horas) realizou-se na Sala de Reunião da Vice-Reitoria, mais uma reunião ordinária da 

Comissão Própria de Avaliação(CPA) sob a presidência do Prof.Wagner Bandeira 

Andriola, contando com a presença dos seguintes membros: Profa. Suzete Suzana 

Pitombeira, Profa Márcia Maria Tavares Machado, dos técnico-administrativos Maria 

do Socorro de Sousa Rodrigues, Daniele Cirilo Suliano e José Lima Teixeira e dos 

discentes Thiago de Oliveira  Matos e João Victor Escórcio de Oliveira.. O Prof. 

Wagner Andriola iniciou a reunião apresentando os membros da  CPA e os professores 

convidados Gabriel Paillard e  Massilia Dias, que estavam representando a UFC Virtual. 

Primeira Matéria: Atribuições e Calendário de Atividades da CPA.  Foi entregue 

uma cópia do Regimento Interno da CPA e após discussão foi aprovado que a principal 

atribuição da CPA é desenvolver e implementar a Autoavaliação Institucional (online) 

dos cursos de graduação, como uma das metas do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) da UFC, aprovado pelo CONSUNI em 25 de janeiro de 2013. Em 

seguida o Prof. Wagner Andriola colocou em discussão  o calendário de reuniões da 

CPA e ficou aprovado que as reuniões serão quinzenais, as quintas-feiras no horário de 

16:00 às 18:00. Segunda Matéria:  Acompanhamento do Desenvolvimento dos 

Módulos online da Avaliação Institucional. O Prof. Wagner Andriola relatou como 

foi elaborado os módulos de avaliação docente e discente que estão fase de implantação 

no sistema acadêmico SIGAA  pela Secretaria de Tecnologia da Informação(STI). A 

profa. Márcia Machado colocou as seguintes questões:  avaliação das disciplinas,  

questões específicas e gerais acerca da aprendizagem, relação professor/aluno e sugeriu 

um pré-teste do instrumento no sistema, preservando o anonimato do aluno. O prof. 

Wagner Andriola sugeriu que as Comissões Setoriais de Avaliação (CSA) 

acompanhasse  essas questões  com  um grupo focal. A profa. Massilia Dias sugeriu 

uma questão aberta  para que o aluno abordasse algum ponto que não foi contemplado 

no instrumento e sugeriu que caso o conjunto dos dados da avaliação docente e discente 

apresenten resultados negativos, seria preciso uma  intervenção das CSA.  O Prof. 

Wagner Andriola  colocou que  era preciso formar uma comissão para  elaborar um  

módulo de avaliação dos cursos de ensino à distancia (EAD). A senhora Socorro Sousa  

apresentou o levantamento dos cursos que serão avaliados pela comissão externa do 

MEC em 2013. Terceira Matéria: Elaboração de Relatórios dos Cursos Submetidos 

à Avaliação Externa: A Senhora Socorro Sousa colocou que  para atender as demandas 

dos cursos de graduação presencial que serão avaliados em 2013, o processo deve ser 

online. O Prof. Wagner Andriola sugeriu que os relatórios de avaliação dos cursos 

avaliados devem ser elaborados pelas Comissões Setoriais  de Avaliação  das Unidades 

Acadêmicas. Informes:  O Prof. Wagner Andriola informou que  no dia 20 de fevereiro 

estava agendada (a confirmar) uma reunião às 10:00 da CPA com a STI para tratar da 

implantação dos módulos de avaliação docente e discente e outra reunião foi agendada 

para o dia 26 de fevereiro com a UFC Virtual. Ao final  entregou  uma pesquisa  sobre o 



Ranking Mundial de Universidades na Web, na qual a UFC apresentou  crescimento de 

posição em relação aos indicadores  de desempenho. Nada mais havendo a tratar, o 

Prof. Wagner Andriola  declarou  encerrada a reunião, da qual eu, José Lima Teixeira, 

na qualidade de Secretário, lavrei a presente ata, a qual depois de lida e aprovada, será 

assinada por mim e por todos os presentes presentes. 

 

1.Wagner Bandeira Andriola_____________________________________________ 

2.Suzete Suzana Pitombeira_______________________________________________ 

3.Marcia Maria Tavares Machado __________________________________________ 
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5.Daniele Cirilo Suliano __________________________________________________ 

6.José Lima Teixeira _____________________________________________________ 

7.Thiago de Oliveira Matos ________________________________________________ 

8.João Victor Escórcio de Oliveira __________________________________________ 

 


