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Ata da sexta reunião ordinária de 2011 da Comissão Própria de Avaliação (CPA), realizada no dia
03 de junho de 2011, sexta-feira, às 9 horas, sob convocação do Comitê Gestor.______________
COMPARECIMENTOS: Membros do Comitê Gestor: Maria do Socorro Ferreira Osterne, Edna Maria
Dantas Guerra e Maria Wilda Fernandes. Membros da CPA: Mariela Inés Cortés – CCT; Maria Stela
Pereira Accioly – CESA; Belisa Maria Veloso Holanda – CH; Petrônio Augusto Simão de Souza –
FACEDI; Francisco Edmar Pereira Neto – FAEC; Marly Medeiros de Miranda – FAFIDAM; Cleide Maria
dos Santos Amorim – FECLESC; Ricardo Raimundo Nogueira – representante técnico-administrativo;
Célia Maria de Souza Sampaio – ISCB; João Bosco Feitosa dos Santos – Assessor Técnico. Paula
Matias Soares – Representante do Fórum dos Coordenadores; Maria das Graças Barbosa Peixoto –
Representante do Fórum dos Coordenadores. Membros do Laboratório de Assessoramento da
Autoavaliação (LAAV): Antônio Germano Magalhães Júnior; Igor Lima Rodrigues; Josemeiry Dias
Cordeiro. FALTAS JUSTIFICADAS: Membro do Comitê Gestor: Vladimir Spinelli Chagas. FALTAS:
Membros da CPA: Ana Maria Bezerra de Almeida – CED; Maria Elane de Carvalho Guerra –
CECITEC; Derlange Belizário Diniz – CCS; Adriana Wanderley de Pinho Pessoa – FAVET; Micheline
Soares Costa Oliveira - FECLI; Vicente de Paula Maia Santos Lima – Conselho Estadual de
Educação.__________________________________________________________________________
1) ABERTURA DA SESSÃO: Feita a verificação de quorum e achado legal, foi aberta a 6ª Reunião
Ordinária de 2011 da Comissão Própria de Avaliação da UECE. A Profa. Socorro Osterne informou aos
presentes os seguintes pontos de pauta que foram aceitos: 1) Apresentação dos novos membros; 2)
Informes; e 3) Encaminhamentos. -------------------------------------------------------------------------------------------1) Foram apresentados aos presentes os novos membros da CPA: Profª Mariela Inés Cortés –
representante do CCT; Profª Paula Matias Soares e Profª Maria das Graças Barbosa Peixoto –
representantes titular e suplente, respectivamente, do Fórum dos Coordenadores de Graduação. A
Profª Socorro informou aos presentes a decisão, que foi enviada anteriormente por e-mail para todos
os membros, sobre o adiamento do período previsto para a autoavaliação. Agora esta ocorrerá,
impreterivelmente, entre os dias 27/06 e 08/07. Os membros devemos pensar sobre os mais variados
detalhes de modo que o processo ocorra de forma tranqüila. Foi solicitado pela CPA, via ofício, aos
Diretores de Centros e Faculdade da capital os números de laboratórios de informática que possam ser
utilizados pelos alunos para preenchimento dos formulários. Até o momento nos chegaram as
seguintes informações quanto ao número de laboratórios: CCT (3); CESA (2); CED (1); CCS (0); SEAD
(1) e Biblioteca Central (1). A FAVET e o CH até o momento não responderam ao ofício. Foi discutido
que cada Centro/Faculdade deve induzir um momento de deslocamento de seus alunos para os
laboratórios disponibilizados. A logística para tal ação deve ser particular, cada diretor de unidade deve
pensar na melhor maneira de fazer a sensibilização, de modo que os alunos tenham acesso ao
instrumento de avaliação. O Coordenador de Curso de Graduação terá um importante papel no
deslocamento dos alunos aos laboratórios de informática. O Prof. Germano informou que os
professores acessarão o instrumento por meio do nº de matrícula no Estado, enquanto os alunos o
farão por meio do login e senha utilizados por ocasião da matrícula. A Profa. Socorro informou que
haverá uma reunião do Reitor com os Pró-Reitores e Diretores de Centro/Faculdade no próximo dia
06/06 na qual serão tratados vários pontos relacionados à autoavaliação, por exemplo: a existência de
vários de nossos professores que não acessam a internet; a quantidade de disciplinas, na listagem
enviada pelo DEG, na qual não consta o nome do professor. O CCT, por exemplo, possui cerca de 270
disciplinas sem o nome do docente responsável. A Profa. Socorro informou que os representantes dos
CAs foram chamados para uma reunião na PROPLAN, na qual serão informados sobre a
autoavaliação, além dela, o Prof. Vladimir também estará, como membro do Comitê Gestor da CPA. A
Profa. Socorro informou aos presentes sobre a consulta que fez ao INEP da necessidade ou não de
encaminhar o Projeto de Autoavaliação da UECE ao nosso Comitê de Ética em Pesquisa – CEPE. A
resposta daquele órgão foi que nenhuma Instituição de Ensino Superior – IES tinha realizado esta
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consulta e que entendem que o envio de projetos dessa natureza fica a critério de cada IES. Ficou
decidido que ocorrerá uma reunião da Comissão de Divulgação no próximo dia 13/06 às 9 horas da
manhã em local a ser confirmado. Além disto, foi informado pela Profa. Socorro que no dia 15/06
ocorrerá uma Webconferência, sobre o processo de autoavaliação para as unidades do interior nos
seguintes horários: 9 h 30 min. e 20 h e 30 min. 3) ENCERRAMENTO: Nada mais tendo sido tratado a
presente reunião foi encerrada pela Profa. Socorro Osterne, coordenadora da CPA tendo sido lavrada
a presente ata, que será assinada por quem de direito. ---------------------------------------------------------------

