GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA

Ata da Reunião ordinária da Comissão Própria de Avaliação (CPA), realizada
no dia 24 de maio de 2013, sexta, às 08:30 horas, sob convocação do Comitê
Gestor.
COMPARECIMENTOS: Membros do Comitê Gestor: Profª. Fátima Maria Leitão
Araújo – Procuradora Educacional Institucional; Maria José Barbosa Gomes –
PROPLAN. Membros da CPA: Profª. Antônia Edna do Nascimento – FAVET; Profª.
Arminda Silva de Serpa – CH; Profª. Cláudia Ferreira Santos – ISCB; Prof. Claudio
César Magalhães Martins – CESA; Prof. Eudênio Bezerra da Silva – FECLI;
Josemeiry Dias Cordeiro – Secretária; Profª Mônica Petralanda de Hollanda –
Assessora da CPA; Prof. Antônio Germano Magalhães Junior – Assessor Técnico do
LAAV; Profª. Maria de Loudes da Silva Neta - Assessora Técnica do LAAV. FALTAS
JUSTIFICADAS: Profª. Renata Rosa Russo Pinheiro Costa Ribeiro – CED; Prof.
Augusto César Porto da Silva – FACEDI; Profª. Cleide Maria Amorim dos Santos –
FECLESC; 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. Maria Elane de Carvalho Guerra – CECITEC;
Profª. Elda Maria Freire Maciel – FAEC; Prof. Paulo Marcelo Farias Moreira –
Servidor Técnico do DI; Profª. Maria Zelma de Araújo Madeira – PRAE; Profª. Marly
Medeiros de Miranda – FAFIDAM; Lúcia Telma Gomes - Servidora do corpo
Técnico-Adminstrativo; Profª. Paula Matias Soares – CCS; Prof. Nilson de Souza
Cardoso – PROGRAD.___________________
ABERTURA DA SESSÃO: Feita a verificação de quorum e considerado legal, foi
aberta a 3ª 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) Proposta de Curso
de

formação

em

Avaliação

Institucional;

2)

Seminários

Regionais

sobre

Autoavaliação Institucional – DAES – INEP / MEC 3) Regimento da CPA; 4)
Informes.

DISCUSSÃO DA PAUTA E DELIBERAÇÕES: 1. Proposta de Curso de Formação
em Avaliação Institucional: Após a entrega aos membros da CPA da pauta da
reunião, a Profª. Fátima Leitão iniciou os trabalhos destacando a participação da
nova integrante da comissão: a Prof. Maria José Barbosa Gomes, representante da
PROPLAN, havendo logo em seguida uma breve apresentação dos membros da
CPA presentes e das faltas que foram justificadas. A Profª. Fátima Leitão comentou
sobre a participação do Prof. Germano na reunião para apresentação e discussão
de uma proposta de curso de Formação em Avaliação Institucional para todos os
integrantes da CPA, conforme sugestão anteriormente defendida pelos membros da
comissão em sua última reunião. O Prof. Germano inicialmente discutiu sobre o
processo de avaliação na UECE, ressaltando a necessidade de uma política de
coleta, guarda e sistematização de dados na instituição. Informou sobre as
dificuldades e desafios que estiveram presentes na última autoavaliação institucional
da UECE, na busca de implantação de uma cultura de avaliação institucional.
Esclareceu que devido à falta de sistematização do processo de avaliação na UECE,
muitas iniciativas de avaliação da instituição, referente a dados que precisam ser
levantados por vários setores, por não estarem atreladas à Comissão Própria de
Avaliação,

vem

sendo

realizadas

isoladamente

por

diferentes

órgãos

na

universidade, ocasionando um desgaste com relação ao interesse e a participação
da comunidade acadêmica em processos avaliativos, principalmente por não serem
muito difundidos e socializados seus resultados. Sobre a questão levantada pelo
prof. Germano, os membros solicitaram que providências fossem tomadas para se
evitar a fragmentação de ações avaliativas na UECE e que o controle de tais ações
sejam feitas pela PROPLAN e devidamente encaminhadas para apreciação da CPA.
Quanto ao Curso de Formação em Avaliação Institucional, a proposta apresentada
pelo Prof. Germano consiste num curso de formação semipresencial de abrangência
teórica e metodológica em avaliação institucional, de 60 horas, podendo contar com
a participação dos integrantes via webconferência (no caso de não poderem estar
todos presentes em todos os encontros) e nos momentos presenciais seriam
incluídas oficinas para discussão e elaboração dos instrumentos a serem utilizados
na próxima autoavaliação institucional. Ele ficou de enviar a proposta na íntegra a
todos os membros da CPA, via email, com início previsto, conforme pleiteado pelos
membros da comissão presentes no início de agosto. 2. Seminários Regionais
sobre Autoavaliação Institucional – DAES/INEP/MEC. A Profª. Fátima Leitão
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divulgou que as inscrições para esse evento estarão acontecendo do dia 27 de maio
a 27 de junho no site cujo endereço foi enviado para a caixa de email dos membros
da CPA, destacando a importância da inscrição de todos os integrantes já que
Fortaleza sediará o evento envolvendo todas as instituições participantes no
nordeste. 3. Aprovação dos ajustes do Regimento da CPA: Foi destacada a
importância da atuação do Comitê Gestor, onde foi sugerida a participação técnica
dos integrantes do LAAV, juntamente com a representação da PROPLAN e do DI. 4.
Informes. A Prof Fátima leitão divulgou informações referentes ao Seminário sobre
a Política de Ingresso e Inclusão na Universidade: ENEM / SISU/ COTAS que
iniciará no dia 17 de junho, às 15 horas, no Auditório Paulo Petrola, convidando para
todos se fazerem presentes. A Próxima reunião da CPA ficou agendada para o dia
28 de junho as 08:30. ENCERRAMENTO: Nada mais tendo sido tratado, a presente
reunião foi encerrada, tendo sido lavrada a presente ata, que será assinada por
quem de direito.
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