
Ata da reunião da Comissão Própria de Avaliação da Universidade Federal do 1 

Paraná. Aos doze dias do mês de fevereiro de 2020, às 9h00, reuniu-se a Comissão 2 

Própria de Avaliação da Universidade Federal do Paraná sob a Presidência do 3 

Professor Alexandre Knesebeck. Foram registradas as presenças dos seguintes: 4 

Salete Aparecida Franco Miyake, Viviane Vidal Pereira dos Santos, Roberta Antunes 5 

e Simone Medina. O Presidente abriu a sessão cumprimentando aos presentes 6 

passou a Ordem do dia: 1) Sistematização do Relatório de Avaliação de 2019. Eu, 7 

Salette Miyake, pedi para a palavra para explicar que ações já foram tomadas quanto 8 

à organização e sistematização do Relatório de 2019, esclarecendo que a parte 9 

introdutória, metodologia e revisão das principais informações que compõem o perfil 10 

da instituição, assim como as informações a respeito das avaliações externas foram 11 

inseridas e estão sendo revisadas. Também informei que diversas unidades 12 

solicitaram prorrogação para entrega das análises dos resultados das pesquisas 13 

aplicadas em 2019, sendo que o recebimento dos processos está previsto para a 14 

segunda quinzena de fevereiro. Contudo, muitas coordenações de cursos enviaram 15 

as análises que serão inseridas no relatório nos próximos dias. Nesse sentido, será 16 

preciso consultar as unidades que pediram prorrogação, antes do fim do mês de 17 

fevereiro, e solicitar que providenciem as análises até a primeira semana de março 18 

para que os membros tenham condições de ler e produzir as sínteses. O Presidente 19 

sugeriu que seja aproveitada a divisão efetuada pela comissão referente às análises 20 

de 2018, de forma a dividir o trabalho de leitura e síntese dos relatórios dos Setores 21 

Acadêmicos, Pró-Reitorias, Superintendências, CHC e Sibi, estando todos de acordo, 22 

eu, Salette Miyake, enviarei nos próximos dias a lista atualizada com a indicação dos 23 

processos recebidos e os que ainda não entregaram ou pediram prorrogação. 24 

Acordou-se que a análises das Coordenações de Cursos e órgãos colegiados serão 25 

inseridas na íntegra com as correções que forem necessárias. Após, foram ouvidas 26 

as impressões dos membros presentes sobre os questionários aplicados em 2019 e 27 

dos respectivos resultados. Nesse sentido, alguns pontos destacaram-se: a servidora 28 

Viviane Pereira dos Santos abordou o interesse da Prograd em discutir um 29 

questionário com questões específicas sobre as competências da Pró-Reitoria, uma 30 

vez que o questionário aplicado aos docentes não as aborda. Da mesma forma, foi 31 

debatido que o questionário de cursos aplicado aos discentes, que é aplicado ao 32 

mesmo tempo em que a avaliação de disciplinas do segundo semestre, é muito 33 

extenso e cansativo. Podendo ser mais produtivo aplicá-lo por períodos, no sentido 34 

de que os alunos não precisem respondê-lo anualmente, mas em fase específicos da 35 

sua vida acadêmica, ao ter cursado 50% do curso e/ou próximo da integração, por 36 

exemplo. Ainda, para melhorar esse instrumento uma ação é discuti-lo com os cursos, 37 

buscando deixá-lo mais próximo das demandas dos cursos. O entrave, porém, são os 38 

sistemas, conquanto, antes será preciso discutir as alterações com a Prograd, para 39 

verificar se aquela Pró-Reitoria tem as condições de oferecer o suporte para a CPA, 40 

com o objetivo de identificar os possíveis respondentes. Além dos questionários 41 

discentes todos os instrumentos de pesquisas deverão novam ente ser revisados 42 

neste ano, retomando as discussões com os Representantes, especialmente dos 43 

campi avançados. Nada mais havendo a tratar o Professor Alexandre Knesebeck, 44 

presidente, encerrou a sessão e agradeceu a presença de todos (as), e eu, Salette A 45 

Franco Miyake, secretária, lavrei a presente ata. 46 


