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Ata da quarta reunião ordinária de 2011 da Comissão Própria de Avaliação (CPA), realizada no
dia 15 de abril 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: Maria Elane de Carvalho Guerra –
CECITEC; Petrônio Augusto Simão de Souza – FACEDI; Francisco Edmar Pereira Neto – FAEC; Marly
Medeiros de Miranda – FAFIDAM Adriana Wanderley de Pinho Pessoa – FAVET; Cleide Maria dos
Santos Amorim – FECLESC; 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; Silvia Márcia Alves Siqueira – representante docente; Ana Maria Bezerra de Almeida – CED.
FALTAS: Membros da CPA: Ricardo Raimundo Nogueira – representante técnico-administrativo;
Derlange Belizário Diniz – CCS; Belisa Maria Veloso Holanda – CH; Rui Carlos Barros da Silva – CCT.
Membros do Laboratório de Assessoramento da Autoavaliação (LAAV): Manolidis Efstratios
Júnior, Jociana . O Prof. Welligton e a Profª Conceição Pio, devido ao impedimento dos membros do
CED e do CH, na CPA, respectivamente, os representaram nesta reunião.--------------------------------------1) ABERTURA DA SESSÃO: Feita a verificação de quorum e achado legal, foi aberta a 4ª 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) Informes; e 2) Relato das subcomissões:
Material de divulgação, Instrumentos de avaliação, Pré-teste com o sistema Avalere e Logística de
operacionalização. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) PAUTA DA REUNIÃO: 2.1) A Profa. Socorro Osterne informou que o Projeto de Autoavaliação da
UECE foi aprovado na reunião do Conselho Universitário – CONSU de 21/02/2011, por meio da
Resolução nº 786. O Regimento da CPA, aprovado na reunião de 02/2011 foi enviado para a Reitoria
com o objetivo de apreciação, discussão e aprovação pelo CONSU. O curso sobre avaliação com os 41
alunos que serão os multiplicadores do processo de autoavaliação iniciou no dia 04/04/2011 na
modalidade chat de voz. A Profª Socorro irá à reunião dos novos coordenadores dos cursos de
graduação recentemente nomeados que correrá no dia 25/04/2011 no Auditório do CESA. Ficou
decidido entre os presentes que a Profª Célia Sampaio ficará responsável pela abertura da caixa e
leitura de e-mails da CPA, até o treinamento da nova bolsista. A Profª Conceição convidou a CPA para
uma reunião com o Colegiado do Serviço Social, além de representantes dos CA’s dos cursos do
CESA e do Conselho de Entidade a se realizar no início de maio. A Profª Célia sugeriu que cada
representante de unidade da UECE informasse à Coordenadora da CPA as datas das reuniões de
Colegiado para que os professores e alunos fossem informados e esclarecidos sobre a autoavaliação
que ocorrerá no mês de junho de 2011 na instituição. Ficou decidido que a Profª Edna fará o
levantamento das reuniões de colegiado das diversas unidades que ocorrerão até o início da
autoavalição de modo a fazer um calendário que permita a presença de membros da CPA. A Profª
Socorro informou que Manolidis Efstratios Júnior, técnico do Laboratório de Assessoramento da
Autoavaliação - LAAV não está mais trabalhando conosco, pois foi contratado pela COELCE. Após
sugestão da Coordenadora da CPA e algumas discussões ficou definido que ao invés das três
subcomissões constituídas na reunião de 09/2010, a CPA contará com somente duas: a Subcomissão
de Instrumentos e Divulgação e a Subcomissão de Logística e Infraestrutura. A Wilda externou sua
preocupação com a não utilização do site da CPA e sugeriu que os membros da CPA o visitem com
mais freqüência. 2.2) Relato das subcomissões: a) Instrumentos de Avaliação – o Prof. Bosco
informou que o questionário foi aplicado em um grupo de professores, alunos e servidores. Ficou de
enviar por e-mail para os membros da CPA para que todos possam tomar conhecimento. Houve a
sugestão de se utilizar o questionário impresso, mas o Prof. Germano informou que os questionários a
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serem aplicados nos três segmentos já se encontram no AVALERE e que o melhor já é testar no
programa, inclusive para testar o tempo médio que professores, alunos e servidores levarão para
concluir as respostas. Foi decidido que entre os servidores pode ser utilizado tanto o meio eletrônico
como o meio impresso. A Profª Adriana Wanderley fez levantamento do material existente na gráfica:
4.000 marcadores e 380 cartazes. A partir desses números foi decidido que o quantitativo de
marcadores e cartazes é suficiente. No entanto, deve ser solicitado junto a Gráfica da UECE a
impressão de mais folderes e boletins, cujo total deve ser calculado com base em 20% do número total
dos três segmentos de cada unidade. O calendário da autoavaliação ficou assim definido: a)
APRESENTAÇÃO E TREINAMENTO DO AVALERE para os membros da CPA – 29/04/2011; b)
APLICAÇÃO DO PRÉ-TESTE: 02 a 13/0/2011; AVALIAÇÃO: 13 e 30 de junho de 2011. 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._____________________________________________________________________________

