GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA

Ata da Reunião ordinária da Comissão Própria de Avaliação (CPA), realizada
no dia 05 de fevereiro de 2014, quarta, às 08:30 horas, sob convocação do
Comitê Gestor.
COMPARECIMENTOS: Membros do Comitê Gestor: Profª. Fátima Maria Leitão
Araújo – Procuradora Educacional Institucional; Maria José Barbosa Gomes –
PROPLAN. Membros da CPA: Profª Cristiane Maria Sampaio Forte – PROGRAD.
Profª. Cláudia Ferreira Santos – ISCB; Profª Mônica Petralanda de Hollanda –
Assessora da CPA; Prof. Augusto César Porto da Silva – FACEDI; Profª. Cleide
Maria Amorim dos Santos – FECLESC; Prof. Claudio César Magalhães Martins –
CESA. FALTAS JUSTIFICADAS: Profª. Marly Medeiros de Miranda – FAFIDAM;
Profª. Renata Rosa Russo Pinheiro Costa Ribeiro – CED; Eudênio Bezerra da Silva
– FECLI; FALTAS: Márcia Andréia Barros Moura Fé – CCS; Profª. Maria Zelma de
Araújo Madeira – PRAE; Profª. Arminda Silva de Serpa – CH; Profª. Antônia Edna do
Nascimento – FAVET; Ana Caroline Freire Fróes – DCE; Prof. Antônio Germano
Magalhães Junior – Assessor Técnico do LAAV; Profª. Mariela Inês Cortes – CCT;
Profª. Maria Elane de Carvalho Guerra – CECITEC; Profª. Elda Maria Freire Maciel –
FAEC; Lúcia Telma Gomes - Servidora do Corpo Técnico-Administrativo; Profª.
Maria de Lourdes da Silva Neta - Assessora Técnica do LAAV; Prof. José Batista de
Lima - Câmara de Educação Superior e Profissional do Cons. Estadual de
Educação; Prof. Paulo Marcelo Farias Moreira – Servidor Técnico do DI.
ABERTURA DA SESSÃO: Foi aberta a 1ª Reunião Ordinária de 2014 da Comissão
Própria de Avaliação da UECE. A Profª. Fátima Maria Leitão Araújo informou aos
membros presentes que o encontro teria como objetivo primordial discutir sobre o
Projeto de Autoavaliação Institucional da UECE, destacando sua parte orçamentária
para o período de 2014-2015, no intuito de pleitear em tempo hábil os recursos
necessários para o desenvolvimento das atividades propostas no referido período.
DISCUSSÃO DA PAUTA E DELIBERAÇÕES: 1. Projeto de Autoavaliação
Institucional: – foi feita uma breve explanação pela Profª Fátima Maria Leitão
Araújo sobre o documento construído por ela e pela Profª Mônica Petralanda como

exigência de uma solicitação feita pela Administração Superior da UECE para
apresentação de uma estimativa de custo das atividades referentes ao setor no
período de 2014 a 2015. Ela destacou que inicialmente o documento trazia uma
apresentação do processo de Autoavaliação Institucional que vem sendo realizado
no âmbito da UECE, baseado nas atuais perspectivas avaliativas do SINAES. Fez
referência à primeira consulta feita à comunidade acadêmica da UECE ocorrida em
2011 e as ações da nova Comissão Própria de Avaliação, empossada em setembro
de 2012, que procurou dar continuidade aos processos avaliativos até então
iniciados e alcançados. O documento também abrangeu os objetivos do trabalho,
um delineamento dos procedimentos metodológicos, o cronograma das atividades
pretendidas e o orçamento previsto para a realização das mesmas. Essas partes do
documento basearam-se nas diretrizes traçadas pelo SINAES e no Projeto de
Autoavaliação da Universidade Estadual do Ceará, aprovado pela CPA anterior.
Feitos esses esclarecimentos, houve a entrega do documento aos integrantes da
CPA, que optaram, por unanimidade, pela leitura em voz alta do mesmo com as
alterações e complementações sendo feitas concomitantemente à leitura e após
serem discutidas coletivamente. Todas as sugestões acordadas foram sendo
acrescentadas ao documento, sendo possível efetuar a sua revisão na íntegra, com
exceção do cronograma de atividades a serem realizadas para o período previsto de
2014 – 2015. Houveram complementações e alterações realizadas pelos
participantes da reunião em todas as partes do documento, inclusive no que se
refere à proposta de orçamento. Após as deliberações coletivas, o documento foi
aprovado por unanimidade por todos os que se achavam presentes a fim de ser
encaminhado para apreciação junto à Administração Superior da UECE.
ENCERRAMENTO: Nada mais tendo sido tratado, a presente reunião foi encerrada,
tendo sido lavrada a presente ata, que será assinada por quem de direito.
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