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ATA DE REUNIÃO DA CPA DE 20 DE MARÇO DE 2019 

 

Ao vigésimo dia do mês de março do ano de 2019 (dois mil e dezenove), na sala da CPA, 

realizou-se reunião ordinária da Comissão Própria de Avaliação. Presentes: Emannuel J. 

Fernandes, Helena Stela Sampaio, Fátima Nélia Magalhães Castelo, Rafael Nogueira Holanda, 

Francisco Diego Costa da Silva, Victoria Karin de Oliveira, Albert Schilling e Cristiano Teixeira de 

Oliveira. O Professor Emannuel iniciou a reunião agradecendo o trabalho de todos na finalização 

do Relatório de Avaliação de 2018.  

Prosseguindo foi também comemorado junto a equipe de maneira breve o conceito máximo na 

autorização do curso de Direito no polo Central, bem como o conceito máximo na renovação de 

reconhecimento do curso de Marketing. O prof. Emannuel ponderou alguns pontos de destaque 

de ambos os relatórios de avaliação externa dos referidos processos, para que venhamos a 

somar essas considerações aos próximos processos de avaliação externa e compor o relatório 

final do presente ano de 2019.   

Seguimos então para as pontuações sobre a preparação para a avaliação institucional do 

período. A proposta, então trazida para debate na CPA, advinda de uma boa prática do curso de 

Psicologia, foi fomentar um novo instrumento: Autovaliação pelos membros colegiados de 

curso. Tal avaliação deve ser um dos insumos que deverá ser utilizado, junto com os demais já 

utilizados, pela coordenação de curso para subsidiar a autoavaliação do próprio curso com vistas 

a reflexões de maior profundidade no âmbito específico de cada área do saber científico. 

A presente comissão então deliberou que esse novo instrumento de avaliação deva ser 

implantado de maneira livre, em termos de perguntas, por cada curso. Deve ser encaminhado 

para as coordenações de curso essa solicitação, já informando aos colegiados para que os 

mesmos sejam sensibilizados pelas coordenações de cursos para participarem dessa 

autoavaliação interna ao curso. 

O professor Emannuel avaliou finalmente que o instrumento seja definido e aplicado de maneira 

autônoma pelo curso, pois a Avaliação Institucional já tem 2 itens avaliativos sobre o colegiado 

de curso sendo avaliado pelos discentes do curso, sendo esse relatório já utilizado para 

composição da avaliação das ações dos colegiados pelas coordenações. 

 


