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

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

Própria de Avaliação da Universidade Federal do Paraná, via Teams, sob a 3 

Presidência do Professor Alexandre Knesebeck. Foram registradas as presenças dos 4 

seguintes: Salete Aparecida Franco Miyake, Viviane Vidal Pereira dos Santos e 5 

Simone Medina, Maria Tereza Carneiro Soares e Roberta Antunes. Justificaram a 6 

ausência: O Presidente abriu a sessão cumprimentando aos presentes passou a 7 

Ordem do dia: 1) Questionário de Avaliação de Disciplinas de 2020. Eu, Salette A 8 

Franco Miyake, comentei brevemente sob as sugestões e críticas recebidas pela CPA 9 

via análises dos coordenadores quanto às avaliações discentes do ano de 2019, 10 

explicando que se resumem a problemas do sistema, como dificuldades de acesso; 11 

pedidos de inserção do questionário no portal do aluno, o que não é possível neste 12 

momento; condicionamento à matrícula; e período de aplicação. Ressaltei as 13 

características gerais do questionário sugerido pelo Centro Acadêmico de Medicina 14 

Veterinária (CAZOO), citando rapidamente as questões que se destacam se 15 

comparadas ao atual questionário de disciplinas da CPA. Considerando os 16 

documentos inseridos no sistema Teams, que foram analisados para esta sessão - 17 

recorte das sugestões e críticas das Coordenações de cursos, sugestão de 18 

questionário do CAZOO, respostas dos docentes que não usam os resultados da 19 

avaliação de disciplinas na melhoria de seu trabalho,  debateu-se e aprovou-se a 20 

descentralização de parte do questionário para as coordenações de cursos, sugerindo 21 

que essas unidades indiquem perguntas que sejam pertinentes ao seu próprio projeto 22 

pedagógico, após discussão com a comunidade acadêmica de cada curso. A CPA fica 23 

responsável por propor um tronco mínimo que deve contemplar as questões básicas 24 

para atender as diretrizes da avaliação institucional e das normativas internas da 25 

instituição, por sugestão da Professora Maria Tereza Carneiro Soares. Foram 26 

revisadas as vinte e uma questões do questionário de 2019, retirando questões que 27 

podem ser mais produtivas se sugeridas pelos cursos, após a revisão de cada questão 28 

e respectiva escala, o questionário básico ficou aprovado pelos presentes e é parte 29 

integrante desta ata. Para apresentação dessa proposta aos Representantes Setoriais 30 

foi agendada uma reunião para o dia 30 de abril de 2020, quinta-feira, das 9h às 31 

11h30, ocasião em que também será apresentado um balanço geral das avaliações 32 

de 2019, recebimento das análises das coordenações e demais unidades 33 

administrativas que compuseram o relatório de autoavaliação de 2019. Em relação as 34 

demandas de sistema, esclareci que além das elencadas pelas Coordenações de 35 

Cursos COSIS/PROGRAD, eu Salette Miyake, pude perceber durante a 36 

sistematização do relatório algumas dificuldades que as Coordenações tiveram na 37 

compreensão dos resultados no site www.avaliacao.ufpr.br, a despeito da 38 

transparência as informações, especialmente as dispostas nas tabelas, contemplam 39 

os resultados de forma legendada, o  usuário precisa procurar a legenda do código de 40 

cada questão e em seguida o código das  respostas, sendo um processo trabalhoso, 41 

algumas questões também apresentam   códigos que divergem de significados que 42 

foram utilizados nas questões anteriores, levando a analise fragmentada, que só 43 

percebi em função do cálculo para as notas que compões a Avaliação de Desempenho 44 

dos Servidores técnico-administrativos. Tendo em vista que a Professora Rafaela 45 

Fontana nos informou que a COSIS está trabalhando em uma solução nova para 46 

2020, que ainda não é no Sistema Siga, mas que visa resolver algumas demandas 47 

apresentadas pelos Coordenadores de Cursos, a CPA irá encaminhar essas 48 

informações como sugestão de melhoria a serem inseridas na proposta que a COSIS 49 

está trabalhando, visando que também contemplem melhorias nos resultados. Em 50 

relação ao Relatório de Autoavaliaçao de 2019, diante da prorrogação de prazo para 51 

envio no sistema E-MEC, expliquei que será preciso dividi-lo devido ao tamanho do 52 

http://www.avaliacao.ufpr.br/


arquivo, que está bastante extenso em função das tabelas que os Cursos inseriram 53 

em suas análises e os gráficos da pesquisa de pós-graduação, e que caso não haja 54 

nada mais acrescentar ou corrigir por sugestão dos membros da CPA , farei a divisão 55 

do arquivo, revisão da formatação para podermos enviar ao Procurador Institucional, 56 

estando todos de acordo a Secretaria de Avaliação tomará as providencias 57 

necessárias para o encerramento do Relatório.  Nada mais havendo a tratar o 58 

Professor Alexandre Knesebeck, presidente, encerrou a sessão e agradeceu a 59 

presença de todos (as), e eu, Salette A Franco Miyake, secretária, lavrei a presente 60 

ata. 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

QUESTIONÁRIO BÁSICO PARA AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS

QUESTÃO PERGUNTA 

Sempre Na maior parte do tempo (75%) Na metade do tempo (50%) Na menor parte do tempo (25%) nunca O plano da disciplina não foi 

apresentado

Sim Não, no entanto apresentou-se 

justificativa e não ocorreu 

prejuízo do 

conteúdo/aprendizagem

Não, sem apresentação de 

justificativa, mas não houve 

prejuízo do 

conteúdo/aprendizagem

Não, no entanto apresentou-se 

justificativa, mas houve 

prejuízo do 

conteúdo/aprendizagem

Não, sem apresentação de 

justificativa e houve prejuízo 

do conteúdo/aprendizagem

Sempre Na maior parte do tempo (75%) Na metade do tempo (50%) Na menor parte do tempo (25%) nunca

Sempre Na maior parte do tempo (75%) Na metade do tempo (50%) Na menor parte do tempo (25%) nunca

Excelente Bom Regular Precário Péssimo

6 A disciplina teve carga horária por Educação à Distância (EaD) ? Pergunta condicional para 6.1 Sim Não

6.1 Ficamos de consultar o CIPEAD - questão geral 

Sim Não

Sugestões , comentários, críticas 

RESPOSTAS

A disciplina fez uso de recursos digitais, remotos ou não, como  Ava - Moodle, Realidade Virtual, 

Teams, Edmodo e/ou outros?

1

8

3

4

5

7

2

As atividades do plano de ensino da disciplina foram cumpridas de acordo com a programação?

A carga horária da disciplina foi cumprida em sua totalidade? 

As metodologias de ensino utilizadas na disciplina desafiaram você a aprofundar conhecimentos e a 

desenvolver competências reflexivas e críticas?

As avaliações de aprendizagem realizadas durante a disciplina foram compatíveis com os conteúdos ou 

temas trabalhados?

Avalie de que forma a disciplina contribuiu para a sua formação acadêmica geral.


