Ata da quarta reunião ordinária de 2010 da Comissão Própria de Avaliação
(CPA), realizada no dia 01 de outubro de 2010, sexta-feira, às 9 horas, sob
convocação do Comitê Gestor: Vladimir Spinelli Chagas, Maria do Socorro
Ferreira Osterne, Edna Maria Dantas Guerra e Maria Wilda Fernandes.
COMPARECIMENTOS: Membros do Comitê Gestor: Maria do Socorro Ferreira
Osterne, Edna Maria Dantas Guerra e Maria Wilda Fernandes. Membros da CPA:
Silvia Márcia Alves Siqueira – representante docente; Belisa Maria Veloso Holanda
– CH; Ana Maria Bezerra de Almeida – CED; Marly Medeiros de Miranda –
FAFIDAM; Micheline Soares Costa Oliveira - FECLI; Vicente de Paula Maia Santos
Lima – Conselho Estadual de Educação; Ricardo Raimundo Nogueira –
representante técnico-administrativo. Membros do Laboratório de AutoAvaliação (LAAV): Antônio Germano Magalhães Júnior. FALTAS JUTIFICADAS:
Cleide Maria dos Santos Amorim – FECLESC; Petrônio Augusto Simão de Souza
– FACEDI; Célia Maria de Souza Sampaio – ISCB. FALTAS: Membros da CPA:
Maria Stela Pereira Accioly – CESA; Rui Carlos Barros da Silva – CCT; Adriana
Wanderley de Pinho Pessoa – FAVET; Maria Elane de Carvalho Guerra –
CECITEC; Derlange Belizário Diniz – CCS; e, Francisco Edmar Pereira Neto FAEC. ----------------------------------------------------------------------------------------------------1) ABERTURA DA SESSÃO: Feita a verificação de quorum e achado legal, foi
aberta a 4ª Reunião Ordinária de 2010 da Comissão Própria de Avaliação da
UECE.----------------------------------------------------------------------------------------------------2) INFORMES: A Profa. Socorro relatou as justificativas apresentadas pelos
professores Petrônio de Souza; Célia Sampaio e Cleide Amorim. Informou, ainda,
que manteve contato com o prof. João Carlos da UNESP e que o mesmo irá
confirmar sua participação em um encontro com os membros da CPA, no dia 29 de
outubro.---------------------------------------------------------------------------------------------------3) PAUTA DA REUNIÃO: 1- A Profa. Ana Maria apresentou uma Cartilha sobre
Avaliação Institucional, conforme sugestão da reunião anterior, para ser utilizada
como instrumento de sensibilização. Foi realizada a leitura do texto elaborado pela
professora e os demais membros apresentaram suas sugestões. A profa. Ana
Maria destacou que buscou, com a elaboração desse material, demonstrar o
compromisso da UECE com a sociedade e minimizar possíveis resistências ao
processo de avaliação. O texto passou por algumas alterações, sendo acatadas
diversas sugestões e a versão final foi aprovada por todos os presentes. A profa.
Ana Maria comprometeu-se pelo envio do arquivo do texto às profas. Socorro e
Edna, para que as mesmas incluam informações mais específicas acerca dos
procedimentos da avaliação institucional da UECE. Esse modelo ampliado deverá
ser apresentado na próxima reunião. 2. Sub-Comissão de Instrumentos de
Avaliação - a profa. Socorro Osterne apresentou os resultados da última reunião
da sub-comissão, na qual a profa. Meiriceli sugeriu a inclusão de um referencial
teórico no Projeto de Auto-Avaliação da UECE, com vistas a torná-lo mais
consistente. Informou que está marcada outra reunião para discussão do
referencial teórico, no próximo dia 06 de outubro. A profa. Socorro Osterne relatou
que na reunião da sub-comissão foram apresentados modelos de instrumentos de
avaliação, destinados aos professores, coordenadores de curso e alunos.Iniciou-se
uma discussão acerca dos instrumentos, especialmente, sobre os instrumentos
que deverão ser preenchidos pelos alunos. A principal questão relacionava-se à
prioridade da avaliação, pelo aluno, de aspectos relacionados à área acadêmica e
que, posteriormente, sejam avaliados os aspectos relativos à infra-estrutura da
UECE. Uma outra discussão, levantada pela profa. Marly, girou em torno da
importância de inclusão de questões qualitativas. A profa. Beliza destacou que as

questões quantitativas também incluem aspectos qualitativos e que não pode
haver dicotomia entre tais abordagens. A profa. Edna informou que irá integrar a
Sub-Comissão de Instrumentos de Avaliação. A profa. Socorro confirmou que a
próxima reunião dessa sub-comissão será realizada no dia 13 de outubro, às
14:30’ na PROGRAD. Os presentes membros da CPA sugeriram que deverão ser
discutidos os seguintes itens: “o que avaliar?”; prioridade de aplicação dos
instrumentos e cronograma. 3 - Sub-Comissão de Instrumentos de Divulgação – A
profa. Socorro Osterne e Wilda apresentaram uma nova proposta de logomarca da
Auto-Avaliação, elaborada pelo pessoal do Departamento de Informática da UECE.
A logomarca foi apreciada por todos e algumas modificações foram sugeridas. A
Wilda comprometeu-se com a apresentação do modelo com as adequações
sugeridas, na próxima reunião da CPA. 4. LAAV – O Prof. Germano teceu
considerações acerca dos instrumentos e enfatizou que os mesmos não podem
ser muito extensos e tampouco é possível a aplicação de diversos instrumentos ao
mesmo tempo. Ressaltou, também, que é fundamental o desenvolvimento de uma
cultura de avaliação, ou seja, os períodos avaliativos devem ser fixos e já definidos
os instrumentos a serem aplicados e o público alvo. O professor Vicente, com o
apoio da Wilda e Edna, chamou atenção para a importância do processo de
sensibilização da comunidade ueciana. O Prof. Germano concluiu sua fala
destacando o trabalho que deve ser desempenhado por professores e
coordenadores no processo de auto-avaliação. As professoras Beliza e Marli
finalizaram a discussão, enfatizando que a comunidade deve ser esclarecida
quanto à finalidade da avaliação institucional e da aplicação dos resultados que
dela serão obtidos. 5. Ficou acertado que, caso o prof. João Carlos da UNESP não
confirme sua vinda à Fortaleza no dia 29/10/2010, a próxima reunião da CPA será
realizada nessa data, às 9 horas, na sala de reunião do Conselho do Centro de
Ciências da Saúde.---------------------------------------------------------------------------------4) ENCERRAMENTO: Nada mais tendo sido tratado a presente reunião foi
encerrada pela Profa. Socorro Osterne, membro do Comitê Gestor, tendo sido
lavrada a presente ata que será assinada por quem de direito. ---------------------------

