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Ata da sexta reunião ordinária de 2010 da Comissão Própria de Avaliação (CPA), realizada
no dia 10 de dezembro de 2010, sexta-feira, às 9 horas, sob convocação do Comitê Gestor.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPARECIMENTOS: Membros do Comitê Gestor: Maria do Socorro Ferreira Osterne e
Maria Wilda Fernandes. Membros da CPA: Belisa Maria Veloso Holanda – CH; Ana Maria
Bezerra de Almeida – CED; Adriana Wanderley de Pinho Pessoa – FAVET; Cleide Maria dos
Santos Amorim – FECLESC; Petrônio Augusto Simão de Souza – FACEDI; Micheline Soares
Costa Oliveira - FECLI; Célia Maria de Souza Sampaio – ISCB; Vicente de Paula Maia Santos
Lima – Conselho Estadual de Educação e João Bosco Feitosa dos Santos – Assessor Técnico.
Membros do Laboratório de Auto-Avaliação (LAAV): Antônio Germano Magalhães Júnior;
Jocyana Cavalcante da Silva Dias e Manolidis Efstratios Júnior. FALTAS JUSTIFICADAS:
Vladimir Spinelli Chagas e Edna Maria Dantas Guerra. FALTAS: Membros da CPA: Silvia
Márcia Alves Siqueira – representante docente; Ricardo Raimundo Nogueira – representante
técnico-administrativo; Derlange Belizário Diniz – CCS; Maria Stela Pereira Accioly – CESA; Rui
Carlos Barros da Silva – CCT; Maria Elane de Carvalho Guerra – CECITEC; Marly Medeiros de
Miranda – FAFIDAM e Francisco Edmar Pereira Neto - FAEC. ---------------------------------------------1) ABERTURA DA SESSÃO: Feita a verificação de quorum e achado legal, foi aberta a 6ª
Reunião Ordinária de 2010 da Comissão Própria de Avaliação da UECE. A Profa. Socorro
Osterne informou aos presentes os seguintes pontos da pauta que foi enviada por e-mail para os
membros da CPA: a) Informes; b) Relato da Comissão de Divulgação e Sensibilização; c)
Criação de uma Comissão para elaboração do Regimento Interno da CPA, os quais foram
aceitos pelos presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------2) PAUTA DA REUNIÃO: a) INFORMES: O Prof. Bosco se mostrou preocupado com ausência
de representação estudantil na CPA. A professora Socorro e informou que a sua está
relacionada com a atual estrutura representativa dos Centros Acadêmicos (CAs) e do Diretório
Acadêmico dos Estudantes (DCE). Após discussão foi decidido que devemos aguardar a eleição
prevista para janeiro de 2001 de modo que a representação dos alunos juntos à CPA seja efetiva
e legitimada. Foi também decidido que devemos divulgar a CPA durante os debates das chapas
que concorrerão ao DCE. A Profa. Socorro fez referência à ausência em duas ou mais reuniões
de representantes de três centros: CECITEC, CESA e CCT e duas ou faculdades: FAEC e
FAFIDAM. Após discussão foi decidido que a Coordenadora do Comitê Gestor enviará ofício aos
diretores dessas unidades informado a falta dos representantes dessas unidades nas reuniões
da CPA, e solicitando uma posição. A Profa. Adriana informou aos presentes sobre os motivos
pelos quais a questão da avaliação não foi abordada durante sobre a reunião do Fórum de
Coordenadores, ampliada com a presença do Reitor, dos Pró-Reitores e dos Diretores de
Centros/Faculdade ocorrida no dia 06/12/2010. Será definida, ainda em dezembro, pela
Coordenadora do Comitê Gestor, uma agenda para janeiro, primeiramente com os diretores das
unidades do interior, de uma ida de membros da CPA para divulgação da comissão e do
processo avaliativo entre professores, servidores técnico-administrativos e alunos. Foi também
decidido que o processo de divulgação e sensibilização do processo de avaliação não deve
sofrer descontinuidade devido ao fato de que haverá mudança de coordenação de curso na
UECE, haja vista que o mandato dos atuais coordenadores se encerra no dia 31/03/2011. Outro
ponto discutido foi o aproveitamento das aulas inaugurais ocorridas no início do semestre como
vídeo-conferência sobre Avaliação Institucional. Foi feita uma sugestão que caso não fosse
possível a realização da mesma, que a conferência inaugural do semestre fosse gravada para
posterior utilização como material de divulgação e de sensibilização. A programação desse
evento deverá ocorrer em uma articulação, ainda neste semestre, entre a CPA e a PROGRAD
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para definição do nome do palestrante e do tema a ser abordado. A Profa. Socorro informou que
não foi possível a ocupação durante a XV Semana Universitária do stand reservado para a CPA
devido ao atraso na entrega dos folders. A Profa. Socorro agendará também para janeiro de
2011 uma reunião com os Coordenadores dos Cursos de Pedagogia da UECE sobre os critérios
de seleção dos alunos que farão o curso de Avaliação e que serão os multiplicadores do
processo. A professora Socorro informou que o Boletim Informativo da CPA já está pronto, as
correções precisam ser realizadas, foi decidido que a Profa. Edna enviará o arquivo para todos
os membros, que enviarão as correções/sugestões por e-mail. Foi solicitado que os membros da
CPA preenchessem o pré-teste enviado por e-mail para que os membros do LAAV possam fazer
uma avaliação do instrumento. Foi decidido que a CPA deve encaminhar ofício para os
Coordenadores de Curso e Diretores de Centro com o objetivo de marcar uma reunião para o dia
07/01/2011 na qual será definida uma matriz de responsabilidade de modo que todos tenham
plena consciência do processo de avaliação. O último ponto foi levantado pelo Prof. Germano
que esclareceu aos presente que avaliação é um processo gradual, que a idéia é dividi-lo em
dois grandes blocos ou dimensões: disciplina e infra-estrutura. Como na primeira, somente
professores e alunos são as únicas categorias diretamente relacionadas, neste momento, os
servidores não serão incluídos. Alguns presentes argumentaram que dependendo da função
exercida pelo servidor técnico-administrativo o mesmo pode ser considerado também envolvido
com o processo ensino-aprendizagem. O Prof. Germano esclareceu aos presente que o
processo de avaliação é dinâmico, que o mesmo pode ser modificado durante seu
desenvolvimento, haja vista que a própria avaliação será avaliada no final do processo. -----------b) RELATO DA COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO – foi lido para os
presentes pela Profa. Célia a memória da reunião realizada no dia 16/11/2010 com os membros
da referida comissão. O marco para as decisões tiradas foi o início do primeiro semestre de
2011, a partir do qual foram sugeridas as seguidas táticas e datas: 1) definição de um banner
para divulgação que será a capa do folder avaliado pela CPA na reunião de novembro. 2)
encaminhamento via e-mail, de informações sobre o desenvolvimento das atividades da CPA
para a lista de servidores docentes e técnico-administrativos, além de disponibilização na página
da UECE de uma chamada própria (ex: AGENDA CPA). As informações deste link seriam
atualizadas a cada reunião, com o objetivo de dar visibilidade imediata ao processo e fomentar o
interesse e o debate para as etapas subseqüentes. 3) Dia 06/12/2010 - Apresentação do
Processo e do Projeto de Auto-Avaliação da UECE na Reunião da Reitoria com os Pró-Reitores
e Diretores de Centro, com convite extensivo aos Diretores Administrativos e à Presidente do
Fórum dos Coordenadores. Na ocasião, os Diretores de Centro e Faculdades serão chamados a
indicar a data das reuniões dos Conselhos de Centro e Faculdade para montagem da agenda de
reuniões locais. 4) Dia 17/12/2010: Reunião da CPA (Núcleo Gestor e LAAV) com os sete
Coordenadores dos Cursos de Pedagogia da UECE com o objetivo de envolvê-los no processo
de Seleção e Capacitação dos 40 estudantes de Pedagogia multiplicadores da etapa de
sensibilização. Na ocasião devem ser definidos os critérios de seleção. 5) Em 01/2011 deverá
ocorrer a Capacitação dos Estudantes Multiplicadores pelo LAAV e também a Apresentação do
Processo e Projeto de Auto-Avaliação da UECE nas Reuniões dos 12 Conselhos de Centro e
Faculdade da Capital e do Interior. Os Coordenadores de Curso, então, serão chamados a
indicar as datas das primeiras reuniões de Colegiado dos Cursos em 2011, para montagem da
agenda de reuniões. 6) Em 03/2011 - Apresentação do Processo e Projeto de Auto-Avaliação da
UECE nas primeiras reuniões dos Colegiados dos Cursos. 7) No período de 23/05 a 10/06/2011–
período sugerido para aplicação dos instrumentos. A Comissão de Divulgação e Sensibilização
considerou que o semestre 2011.1 terá início no dia 21/03 e se estenderá até meados de julho.
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Desta maneira, a avaliação contemplaria o principal das atividades didáticas sem sofrer
interferências das notas médias e finais. A próxima reunião da CPA será realizada no dia
14/01/2011 às 9 horas na sala de reunião da RENORBIO. 4) 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.

