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Ata da terceira reunião ordinária de 2011 da Comissão Própria de Avaliação (CPA), realizada no
dia 11 de março 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: Ricardo Raimundo Nogueira –
representante técnico-administrativo; Belisa Maria Veloso Holanda – CH; Petrônio Augusto Simão de
Souza – FACEDI; Francisco Edmar Pereira Neto – FAEC; Adriana Wanderley de Pinho Pessoa –
FAVET; Micheline Soares Costa Oliveira - FECLI; Célia Maria de Souza Sampaio – ISCB; Vicente de
Paula Maia Santos Lima – Conselho Estadual de Educação; João Bosco Feitosa dos Santos –
Assessor Técnico. Membros do Laboratório de Assessoramento da Autoavaliação (LAAV):
Antônio Germano Magalhães Júnior; Manolidis Efstratios Júnior. FALTAS JUSTIFICADAS: Membro
do Comitê Gestor: Vladimir Spinelli Chagas; Membros da CPA: Maria Stela Pereira Accioly – CESA;
Maria Elane de Carvalho Guerra – CECITEC; Cleide Maria dos Santos Amorim – FECLESC; FALTAS:
Membros da CPA: Silvia Márcia Alves Siqueira – representante docente; Derlange Belizário Diniz –
CCS; Ana Maria Bezerra de Almeida – CED; Rui Carlos Barros da Silva – CCT; Marly Medeiros de
Miranda – FAFIDAM; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) ABERTURA DA SESSÃO: Feita a verificação de quorum e achado legal, foi aberta a 3ª 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 pelos presentes: 1) Informes; 2) Leitura,
apreciação e aprovação do Regimento da CPA e 3) Relato das subcomissões.____________________
2) PAUTA DA REUNIÃO: 2.1) Ficou decidido entre os presentes uma inversão da pauta, com a
discussão do Regimento em um primeiro momento, os relatos da subcomissões e os informes ao final
da reunião. Esta decisão deveu-se ao envio antecipado do documento para todos os membros, em
dois momentos: logo após sua elaboração e depois da incorporação de sugestões enviadas em
reunião realizada com a presença das professoras Socorro Osterne, Edna Dantas e Célia Sampaio.
Após a leitura e discussão, com a participação dos presentes, o Regimento da CPA foi aprovado por
unanimidade. Foi aprovado, também, seu encaminhamento por e-mail para todos os membros. A
próxima etapa será seu envio, via processo, para aprovação nas instâncias superiores da UECE, sendo
necessária a anexação da ata desta reunião, devidamente assinada pelos presentes. 2.2) Relato das
subcomissões: a) Logística e Infraestrutura – a Profª Edna informou que foi enviada uma
correspondência protocolada para o DCE, com cópia para os CA’s, informando sobre o processo de
autoavaliação da UECE; b) Instrumentos de Avaliação – o prof. Bosco informou que após uma série
de discussão os membros dessa subcomissão decidiram pela redução em 50% dos itens do
instrumento pois algumas das questões se repetiam e o tamanho do questionário poderia desestimular
seu preenchimento. O novo instrumento será enviado por e-mail para conhecimento. Houve a sugestão
de que o pré-teste seja aplicado com os alunos dos docentes membros da CPA. c) Divulgação e
Sensibilização – a Profª Adriana informou que, parte do material foi impressa e se encontra na gráfica.
Informou também que o Prof. Petrônio enviou o quantitativo de alunos por Faculdade do interior para
que os pacotes com o material gráfico para divulgação da autoavaliação fossem preparados para
distribuição por ocasião da aula inaugural que se realizará no dia 21/03/2011. 2.3) Com referência a
aula inaugural o Prof. Germano externou sua preocupação com o sinal de transmissão; esclareceu que
o denominado Plano A – transmissão pela ETICE pode não se viabilizar, pois, embora a antena esteja
instalada, os equipamentos para recebimento do sinal não foram ainda comprados. A alternativa a este
seria o Plano B – que possibilitaria a transmissão da aula inaugural via chat de voz. Informou, também,
que haverá um teste dos equipamentos em todos aos locais da capital e do interior na quinta-feira
(17/03) às 14 horas. Em seguida a Profª Socorro informou que precisamos trabalhar a logística de
ocupação dos laboratórios para preenchimento do instrumento por parte dos alunos, com o
agendamento por parte das coordenações de curso. Perguntou aos membros da subcomissão de
instrumentos qual o tempo necessário para seu preenchimento, e disse que temos que nos preocupar
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primeiramente com o pré-teste antes do início da autoavaliação. Informou que os outdoors ainda não
foram confeccionados, mas solicitará ao Pró-Reitor de Administração providências neste sentido.
Informou, por fim, que o convite para a aula inaugural será enviado pela internet, utilizando as diversas
listas existentes na UECE. 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._______________________________________________________

