ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE
AVALIAÇÃO (CPA) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC).

Aos 17 dias do mês de novembro de 2009 às 16:00 horas realizou-se na Sala da
Secretaria de Desenvolvimento Institucional (SDI) da Universidade Federal do Ceará
(UFC) mais uma reunião ordinária da CPA, sob a presidência do Prof. Wagner
Bandeira Andriola. A reunião contou com a presença dos seguintes membros: Prof.
André Jalles, José Lima Teixeira, representante dos técnico-administrativos, e dos
estudantes Edianny e Robson Torres Bandeira. A Sra. Virginia Albino Vitoriano (FIEC)
enviou email justificando a sua ausência por motivo de compromisso no mesmo horário.
Havendo quorum, o Prof. Wagner Andriola deu inicio a reunião agradecendo a presença
de todos. Primeira Matéria: Aprovação da ata de nº 10. Após a leitura da ata, a mesma
foi posta em votação, sendo aprovada por unanimidade. Segunda Matéria: Seleção de
Bolsistas de Graduação para CPA/UFC. O Prof. André Jalles apresentou a proposta da
Pró- Reitoria de Graduação(PROGRAD) de lançar edital para a seleção de 20 bolsistas
de graduação para a CPA, que participarão do projeto de Avaliação Institucional da
UFC, trazendo a visão do discente para o processo de avaliação. O Prof. Wagner
Andriola considerou muito relevante a iniciativa da PROGRAD de envolver os alunos
no processo de avaliação da UFC. O Prof. André Jalles informou que o processo de
seleção dos bolsistas deverá ocorrer ainda em 2009. Terceira Matéria: Discussão
acerca da elaboração do Instrumento de Avaliação do Coordenador de Curso de
Graduação. O Prof. Wagner Andriola apresentou um modelo do questionário a
apreciação. O Prof. André Jalles apresentou algumas sugestões pontuais de escala de
repostas e de indicadores de avaliação do coordenador de curso. Os estudantes Robson
Bandeira e Edianny Lima também fizeram algumas considerações acerca dos
indicadores de avaliação já que os discentes serão os avaliadores. O técnicoadministrativo José Lima sugeriu como foco da avaliação do coordenador as dimensões:
pegagógica, administraitva, acadêmica e institucional. O Prof. Wagner Andriola fez as
alterações no documento e sugeriu a sua conclusão para a próxima reunião. Nada mais
havendo a tratar, o Prof. Wagner Andriola declarou encerrada a reunião, da qual, para
constar, eu, José Lima Teixeira, lavrei a presente ata, por mim subscrita, a qual depois
de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes.
1. Wagner Bandeira Andriola_______________________________________________
2. André Jalles Monteiro__________________________________________________
3. José Lima Teixeira ____________________________________________________
4. Robson Torrs Bandeira_________________________________________________
4. Edianny Lima da Silva_________________________________________________
Fortaleza, 17 de novembro de 2009.

