GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA

Ata da Reunião ordinária da Comissão Própria de Avaliação (CPA), realizada
no dia 22 de fevereiro de 2013, sexta, às 9 horas, sob convocação do Comitê
Gestor._________________________________________
COMPARECIMENTOS: Membros do Comitê Gestor: Profª. Fátima Maria Leitão
Araújo – Procuradora Educacional Institucional. Membros da CPA: Antônia Edna do
Nascimento – FAVET; Profª. Cláudia Ferreira Santos – ISCB; Prof. Claudio César
Magalhães Martins – CESA; Profª. Cleide Maria Amorim dos Santos – FECLESC;
Profª. Renata Rosa Russo Pinheiro Costa Ribeiro – CED; Prof. Augusto César Porto
da Silva – FACEDI; Profª. Marly Medeiros de Miranda – FAFIDAM; Profª. Maria
Elane de Carvalho Guerra – CECITEC; Josemeiry Dias Cordeiro – Secretária.
FALTAS JUSTIFICADAS: Prof. Hidelbrando dos Santos Soares – PROPLAN; Prof.
Antônio de Pádua Santiago de Freitas – PRAE; Prof. Eudênio Bezerra da Silva –
FECLI; Profª. Paula Matias Soares – CCS; Profª. Ana Paula Teixeira da Silva –
Fórum de Coordenadores; Profª. Arminda Silva de Serpa – CH; Prof. José Batista de
Lima - Câmara de Educação Superior e Profissional do Cons. Estadual de
Educação. FALTAS: Ana Caroline Freire Fróes – DCE; Profª. Mariela Inês Cortes –
CCT; Profª. Elda Maria Freire Maciel – FAEC; Prof. Nilson de Souza Cardoso –
PROGRAD; Maria Wilda Fernandes – Servidora Técnica do DI; Lúcia Telma Gomes
- Servidora do corpo Técnico-Adminstrativo; _______________________________
ABERTURA DA SESSÃO: Feita a verificação de quorum e considerado legal, foi
aberta a 1ª Reunião Ordinária de 2013 da Comissão Própria de Avaliação da UECE.
A Profª. Fátima Maria Leitão Araújo informou aos 09 (nove) membros presentes, os
pontos de pauta, prontamente aceitos por todos, quais sejam: 1) Aprovação da Ata
da Reunião de dezembro; 2) Aprovação dos ajustes do Regimento da CPA; 3)
Cronograma de socialização do Relatório da Autoavaliação/sensibilização para
novas etapas de Avaliação Institucional; 4) Encaminhamentos para realização da
Autoavaliação em 2013.________________________________________________

DISCUSSÃO DA PAUTA E DELIBERAÇÕES: 1. Aprovação da Ata da Reunião
Anterior: Profª. Fátima Leitão iniciou a reunião entregando aos membros a pauta da
reunião e, em seguida, colocou em votação a aprovação da Ata da Reunião de
Dezembro de 2012, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, conforme
solicitação em reunião anterior foi apresentado ao grupo, um quadro com a situação
de frequência de todos os membros da CPA, para que providências sejam tomadas
no sentido de que o Regimento seja cumprido no que concerne a participação
efetiva de seus membros nas reuniões ordinárias, de acordo com o que estabelece
o § 3º, do art. 7º , ou seja: “ Perderá o mandato o Membro da CPA que praticar ato
incompatível com o decoro da Instituição ou ausentar-se injustificadamente a 04
(quatro) reuniões plenárias consecutivas ou a 06 (seis) reuniões plenárias
intercaladas, por ano”. 2. Aprovação dos ajustes do Regimento da CPA: Foi
apresentada a nova versão do Regimento com a revisão feita pelo Prof. Eudênio
Bezerra da Silva. Profa. Fátima apresentou questionamento sobre o Comitê Gestou
em virtude de sua ampliação, solicitando sugestão dos membros para a definição de
sua composição. Além dessa citação, foram sugeridas pequenas mudanças, dentre
elas: ajustes e acréscimos aos Parágrafos 2º e 3º do artigo 7º e a proposição de que
na seção que trata das Competências dos membros da CPA, sejam definidas as
atribuições do Comitê Gestor. Sugeriu-se que a Presidente insira as competências
do Comitê Gestor da CPA no Regimento, ficando decidido que o texto, com as
mudanças propostas, será submetido à aprovação da CPA em sua próxima Reunião
Ordinária. Houve a votação que resultou em reduzir a quantidade de membros do
Comitê Gestor da CPA, porém, os componentes serão escolhidos na próxima
reunião.

3.
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do

Relatório

da

Autoavaliação/sensibilização para novas etapas de Avaliação Institucional: A
Presidente da CPA sugeriu que cada membro apresentasse proposta para
divulgação dos resultados da Autoavaliação (2011) e para sensibilização da
comunidade acadêmica sobre os próximos processos de avaliação na UECE. A
ideia é que cada representante realizasse essa tarefa em sua Unidade Acadêmica
ainda na Semana da Integração ou nas primeiras semanas do semestre letivo.
Profa. Cleide Amorim propôs que fosse providenciado, através da Gráfica da UECE,
um BANER para cada Centro/Faculdade, com as informações mais significativas
dos resultados da Autoavaliação, realizada em 2011, além de material gráfico como
marcador de livro, calendário, etc. Para divulgação da Avaliação Institucional. Profa.
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Edna Nascimento comunicou que fará a divulgação nos colegiados da FAVET. Os
demais presentes manifestaram o compromisso de socializar os relatório da
autoavaliação e envidar enforços no sentido de sensibilizar alunos, professores e
servidores técnicos para as novas empreitadas no ambito da avaliação institucional
da UECE. 3. Encaminhamentos Para realização da Autoavaliação em 2013:
Marcar reunião com o Magnífico Reitor e o Prof. Germano para discutir a situação do
LAAV. Solicitar um espaço para a CPA em Reunião da Administração Superior da
UECE, para apresentação do Regimento e propostas para efetivação dos processos
avaliativos. Convidar a comissão de Instrumento da gestão anterior para auxiliar
nesta nova etapa de definição e construção de novos instrumentos de Avaliação. Foi
sugerido o nome do Professor João Bosco Feitosa para assessorar os trabalhos da
CPA. 4) ENCERRAMENTO: Nada mais tendo sido tratado, a presente reunião foi
encerrada pela Profª. Fátima Leitão, tendo sido lavrada a presente ata, que será
assinada por quem de direito.
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