ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)
A décima quinta reunião da Comissão Própria de Avaliação da UFC (CPA Central/UFC) com as
respectivas Comissões Setoriais dos Centros e Faculdades (CPA's Setoriais), realizada às 9 horas do
dia 01 de junho de 2006, no Auditório Castello Branco (prédio da Reitoria da UFC), contou com a
presença de 7 membros das Comissões Setoriais, o que corresponde a aproximadamente 15%.
Justificaram suas ausências os representantes das CPAs da Faculdade de Direito e da Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem, do Centro de Ciências e do Centro de Tecnologia.
Com respeito aos componentes da CPA Central/UFC, estiveram presentes: Prof. Wagner Bandeira
Andriola, Profa. Maria de Lourdes Peixoto Brandão (representante da PróReitoria de Graduação), a
Sra. Margarida Dias Monteiro Gonçalves (representante da PróReitoria de Extensão), o Sr. Evilásio
Barbosa de Oliveira (representante dos discentes) e a Profa. Lorita Marlene Freitag Pagliuca
(representante da PósGraduação), o que corresponde a 55% de participação.
A pauta dessa reunião abordou os seguintes assuntos: definição do calendário de reuniões para o
segundo semestre de 2006; coleta de dados finais para a conclusão da sistemática de autoavaliação
institucional 20052006; balanço crítico acerca da participação da comunidade interna; proposta
para a metaavaliação; proposta para as atividades de autoavaliação institucional do segundo
semestre de 2006.
Foi deliberado pelos presentes que as reuniões das CPAs Central e Setoriais ocorrerão no mesmo
dia e horário: às quintasfeiras, entre as 9h e as 12h da manhã, no auditório Castello Branco (prédio
da Reitoria da UFC). Tentarseá implementar sistemática de rodízio nos locais das referidas
reuniões. Já para a próxima reunião poderá ser utilizado o auditório da Faculdade de Direito ou da
FFOE. Discutiramse (a) as dificuldades de obtenção da participação e do engajamento da
comunidade interna no processo de autoavaliação institucional, (b) proposta para que as CPAs
Setoriais realizem relato qualitativo das atividades desenvolvidas até então, (c) operacionalização,
no segundo semestre de 2006, do protótipo do Sistema Sócrates de Dados Básicos e Indicadores
Institucionais da UFC.
A CPA Central/UFC agradece a todos os presentes ao décimo quinto encontro da Avaliação
Institucional da UFC e aguardaos para a última reunião do primeiro semestre de 2006, a ser
realizada em 22 de junho, em local a ser definido posteriormente.
Prof. Wagner Bandeira Andriola,
Presidente da CPA Central da UFC
Fortaleza, 01 de junho de 2006

