GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA

Ata da Reunião ordinária da Comissão Própria de Avaliação (CPA), realizada
no dia 29 de outubro de 2012, segunda, às 9 horas, sob convocação do Comitê
Gestor._________________________________________
COMPARECIMENTOS: Membros do Comitê Gestor: Profª. Fátima Maria Leitão
Araújo – Procuradora Educacional Institucional; Prof. Nilson de Souza Cardoso –
PROGRAD; Maria Wilda Fernandes – Servidora Técnica do DI. Convidada: Profª.
Maria do Socorro Ferreira Osterne. Membros da CPA: Profª. Renata Rosa Russo
Pinheiro Costa Ribeiro – CED; Profª. Paula Matias Soares – CCS; Prof. Augusto
César Porto da Silva – FACEDI; Profª. Cláudia Ferreira Santos – ISCB; Prof.
Eudênio Bezerra da Silva – FECLI; Profª. Marly Medeiros de Miranda – FAFIDAM;
Profª. Elda Maria Freire Maciel – FAEC; Profª. Ana Paula Teixeira da Silva – Fórum
de Coordenadores; Profª. Cleide Maria Amorim dos Santos – FECLESC; Prof. José
Batista de Lima - Câmara de Educação Superior e Profissional do Cons. Estadual de
Educação;Maria Doracy Alves de Castro - Servidora do corpo TécnicoAdminstrativo; Josemeiry Dias Cordeiro – Secretária. FALTAS JUSTIFICADAS:
Profª. Arminda Silva de Serpa - CH; Profª. Maria Elane de Carvalho Guerra –
CECITEC; Prof. Hidelbrando dos Santos Soares – PROPLAN FALTAS: Prof.
Antônio de Pádua Santiago de Freitas – PRAE; Profª. Mariela Inês Cortes – CCT;
Profª. Antônia Edna do Nascimento – FAVET; Ana Caroline Freire Fróes DCE._____________________________________________
1. ABERTURA DA SESSÃO: Feita a verificação de quorum e considerado legal, foi
aberta a 2ª Reunião Ordinária de 2012 da Comissão Própria de Avaliação da UECE.
A Profª. Fátima Maria Leitão Araújo informou aos 14 (quatorze) membros presentes,
os pontos de pauta, prontamente aceitos por todos, quais sejam: 1) Processo de
Autoavaliação da UECE/2011 (trajetória e resultados); 2) Regimento da CPA; 3)
Oficina de instrumentos de avaliação; 4) Solicitação dos dados dos membros e email institucional; 4)Informes.____________________________________

2. DISCUSSÃO DA PAUTA E DELIBERAÇÕES: 1. Profa. Fátima Leitão iniciou a
reunião falando da importância da presença da Profa. Maria do Socorro Ferreira
Osterne, Coordenadora da CPA na gestão passada, agradecendo o pronto
atendimento ao convite para fazer uma explanação sobre os objetivos, os princípios,
as diretrizes e o papel da Avaliação Institucional no contexto da Educação Superior
brasileira e na UECE. Após a explanação sobre os temas ora mencionados, Profa.
Socorro Osterne Fez breve apresentação do Regimento da CPA e passou à análise
da Autoavaliação Institucional, realizada na UECE em 2011, explicitando sua
metodologia e seus resultados. Após a fala da Profª. Socorro Osterne, a
Coordenadora da CPA, Profª Fátima Leitão, deu continuidade à reunião discutindo
os seguintes pontos: 2.Regimento da CPA: Enviado aos seus membros por meio
eletrônico, o referido regimento foi discutido, ficando decidido que cada membro da

CPA deverá ler o Regimento e trazer sugestões de melhorias ou proposição de
possíveis ajustes na próxima reunião. 3. Oficina de instrumentos de avaliação: Foi
consenso, a necessidade de realização de um curso sobre Avaliação Institucional
para os novos membros da CPA. Alguns membros manifestaram a possibilidade do
Curso ser presencial, caso não seja possível, que o mesmo seja à distância. Para
viabilizar as atividades relacionadas à Avaliação na UECE foi colocado o
imprescindível apoio do Laboratório de Assessoramento da Avaliação – LAAV.
Como encaminhamento foi sugerida a realização de uma reunião com o Reitor e o
Prof. Germano Magalhães para definição da situação com o LAAV. Foi sugerida,
também, a possibilidade de pensarmos uma Autoavaliação mais pontual,
começando por alguns cursos e ampliando-se gradativamente. Outras questões
foram levantadas sobre os próximos passos a serem dados no processo de
avaliação de nossa Instituição. Todas os questionamentos e propostas convergiram
para a retomada imediata da Autoavaliação na UECE, tendo em vista a sua
importância e a premência que se impõe ante as políticas do MEC para a Educação
Superior. Abrindo um parêntese, Profa. Fátima mencionou a responsabilidade do
Procurador Educacional Institucional no que se refere às informações solicitadas no
preenchimento do Censo da Educação Superior e outros dados necessários ao
atendimento ao Sistema Nacional da Avaliação da Educação Superior SINAES/INEP/MEC, o que suscita a necessidade de criação de um Sistema de
Informações Gerenciais (Banco de dados) em setor específico e que abrigará as
atividades de Pesquisa e Avaliação Institucional (Proposta de criação do Núcleo de
Pesquisa e Avaliação Institucional). Sobre o ENADE foi sugerido pelo grupo que nos
antecipemos nas informações, nos meios de comunicação, sobre os resultados dos
conceitos atribuídos aos nossos cursos de graduação, já que não somos avaliados
in loco, como acontece com as IEs Federais e Particulares. 4. Solicitação dos
dados dos membros e e-mail institucional: Foi informado que cada membro da
CPA deverá criar o e-mail institucional para geração de lista de e-mail, bem como
enviar os dados pessoais à Procuradoria Educacional Institucional para cadastro no
sistema e-Mec.
3) 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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