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Aos 21 (vinte e um) 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: dos técnico-
administrativos Maria do Socorro de Sousa Rodrigues, Daniele Cirilo Suliano, José 
Lima Teixeira e Jaqueline Ramos Macedo Antunes. O Prof. Wagner Andriola iniciou 
a reunião saudando os membros da CPA. Primeira Matéria: Aplicação dos módulos 
de avaliação para os cursos avaliados em 2013. O Prof. Wagner Andriola colocou em 
discussão o processo de avaliação para os cursos que serão avaliados em 2013 através 
da aplicação dos módulos de avaliação dos discentes e dos docentes. Ficou acordado 
que para atender ao calendário do MEC o processo da avaliação será realizado com 
aplicação dos questionários (em formato lápis-papel) aos discentes e docentes, haja 
vista a urgência de se obterem informações acerca dos respectivos cursos. A senhora 
Jacqueline Ramos colocou que era preciso envolver a comunidade universitária com 
uma campanha de sensibilização para o momento da avaliação. Segunda Matéria: 
Adequação dos módulos de avaliação para geração dos relatórios da avaliação 
externa. O Prof. Wagner Andriola relatou que os módulos de avaliação docente e 
discente que estão fase de implantação no sistema acadêmico SIGAA pela Secretaria 
de Tecnologia da Informação(STI) deverão ser adequados para geração dos relatórios 
da avaliação externa. A senhora Socorro Sousa sugeriu um calendário de atividades 
para atender o processo de avaliação dos cursos que serão avaliados pela comissão 
externa do MEC em 2013. 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.  
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