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

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

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

Presidência do Professor Alexandre Knesebeck. Foram registradas as presenças de: 4 

Roberta Antunes, Salette A. F Miyake, Raquel Rangel de Meirelles Guimarães e Maria 5 

Tereza Carneiro Soares. Justificou a ausência: Leônia Negrelli. Informes: Alteração 6 

do Regimento Interno da CPA. Eu, Salette Miyake, informei aos membros sobre o 7 

pedido de diligência do novo relator do processo em que a CPA solicita alteração de 8 

seu Regimento Interno. Considerando que o processo se encontra sem andamento 9 

desde 2017, as servidoras da Secretaria de Avaliação fizeram uma nova revisão 10 

incluindo as alterações sugeridas pela primeira relatora e atualizaram as 11 

competências da CPA, dos membros e da Secretaria. Tendo em vista que o processo 12 

se encontra sem aprovação devido à previsão de estrutura na minuta, o texto foi 13 

reescrito incluindo a estrutura existente e não prevista. Informei ainda que o Relator, 14 

Professor Carlos Henrique Coimbra, aguarda uma oportunidade para conversar com 15 

a CPA e conhecer as motivações principais para o pedido de alteração. Nesse sentido, 16 

a Professora Maria Tereza C. Soares sugeriu que para a reunião como Professor 17 

Carlos Henrique Coimbra sejam convidados os Procuradores Institucional e 18 

Educacional da UFPR, com vistas a apoiarem o esclarecimento das funções e da 19 

importância da CPA. Para aprovação da revisão da minuta, ficou agendada uma 20 

reunião no próximo dia 20 de agosto com os Representantes Setoriais. A Secretaria 21 

de Avaliação tomará as providências necessárias para a convocação e envio da 22 

minuta aos Representantes, elucidando os motivos do pedido de alteração da 23 

Resolução 15/05 COUN, que resumidamente trata da inclusão da Secretaria 24 

Executiva de Avaliação, dos Representantes Setoriais e da previsão de criação de 25 

Núcleos de apoio nos Campi avançados. Ordem do dia: Pesquisa do Complexo do 26 

Hospital de Clínicas (CHC). Em novembro de 2019, a CPA reuniu-se com a Direção 27 

do CHC para tratar de uma pesquisa específica diante da baixa participação dos 28 

servidores lotados no Complexo que estão cedidos pela UFPR e para inserir os temas 29 

referentes a políticas hospitalares, considerando que os hospitais do CHC, embora 30 

sejam ligados à UFPR, funcionam como instituições distintas, diferenciando-se na 31 

condução de suas políticas de gestão, de infraestrutura, financeiras e de gestão de 32 

recursos humanos. Dessa forma, parte dos servidores do hospital que são do quadro 33 

da UFPR sentem dificuldades de responder a pesquisa aplicada pela CPA aos 34 

servidores. Estas dificuldades estão relatadas nas questões dissertativas e, 35 

igualmente, em 2018, foram identificadas pela Direção do CHC, por ocasião da análise 36 

dos resultados solicitados pela CPA para compor o Relatório de Autoavaliação. No 37 

encontro, os Diretores do Complexo acenaram com a intenção de apoiar a CPA na 38 

identificação das necessidades de pesquisa do Complexo. Em julho passado, a 39 

servidora Dafne Salvador, designada pelo CHC para fazer a articulação com a CPA, 40 

enviou à comissão uma proposta de questionário para discussão. As servidoras da 41 

Secretaria de Avaliação fizeram a análise prévia e indicaram quais os pontos levantam 42 

dúvidas, assim como sugeriram a inclusão de questões que são pertinentes ao 43 

Sistema de Avaliação da Educação Superior (SINAES). A primeira versão do 44 

documento proposto é similar ao Eixo 6 da pesquisa da CPA, que avalia a prestação 45 

de serviços das unidades da UFPR, criado para avaliar o desempenho das unidades 46 

e gerar as notas que compõem a Avaliação dos Servidores Técnicos Administrativos. 47 

A Professora Raquel Meirelles perguntou sobre a motivação do CHC para a pesquisa 48 

e os objetivos. Durante a reunião com a Direção do Complexo, ficou compreendido 49 

que o interesse é pela avaliação de serviços prestados pelo Hospital. O Diretor 50 

Administrativo ressaltou na ocasião que vinham enfrentando diversos problemas 51 

relativos à demissão do pessoal contratado via Funpar e, diante das pressões e das 52 



trocas que a Ebserh vinha promovendo, eles precisam medir a satisfação dos 53 

públicos, sugerindo que a pesquisa fosse estendida aos residentes e aos funcionários 54 

da Ebserh, não somente aos servidores da UFPR. Nesse ponto, o questionário 55 

proposto pelo CHC abrange os diversos públicos citados pelo diretor, contudo, a 56 

previsão de pacientes é complexa, por isso a CPA propõe-se a orientar, pois não é 57 

uma pesquisa que se enquadre nas funções da comissão. A Professora Maria Tereza 58 

C. Soares sugeriu que a CPA continue aplicando a pesquisa somente aos servidores, 59 

pois é constante as demandas de atendimento desse público no Complexo e esse 60 

segmento sente-se à margem dos processos de gestão de pessoas da UFPR. 61 

Todavia, após discussão, a CPA chegou à conclusão que não é viável a segregação 62 

de funcionários EBSERH e que a pesquisa deve ser UFPR-EBSERH, integrando os 63 

demais trabalhadores que desempenham suas funções no Hospital. Eu, Salette 64 

Miyake, relatei que a principal dificuldade é compreender as relações do CHC com a 65 

UFPR no que se refere aos estudantes e residentes. Sob o ponto de vista da 66 

Secretaria de Avaliação, as demais questões podem ser adaptadas dos nossos 67 

instrumentos, pois precisamos manter as Diretrizes do SINAES, não podendo deixar 68 

de incluir questões de infraestrutura, acessibilidade, políticas de gestão administrativa 69 

e de gestão de pessoas, ficando as políticas pedagógicas como o ponto mais difícil 70 

do processo. A Professora Raquel Meirelles sugeriu que a CPA observe a literatura 71 

cientifica sobre o tema e rapidamente pesquisou e compartilhou um artigo sobre 72 

Avaliação no Hospital Universitário da Universidade Santa Maria. Tendo esse primeiro 73 

material em mãos, a Secretaria de Avaliação fará novas pesquisas e as inclusões 74 

necessárias no instrumento enviado pela servidora Dafne Salvador, incluindo a divisão 75 

do questionário por público a ser alcançado. As Professoras Raquel Meirelles e Maria 76 

Tereza C. Soares perguntaram sobre os prazos para aplicação da pesquisa, diante 77 

da necessidade de estudar e debater novamente com a Direção os objetivos da 78 

pesquisa. Portanto ficou acordado que a Secretaria fará contato com a servidora 79 

Dafne Salvador para esclarecer que, após a revisão do instrumento, a CPA precisará 80 

de um novo encontro com o CHC para sanar as dúvidas que restarem, definir a 81 

validação do instrumento, possivelmente através de um teste piloto, assim como, 82 

definir a estrutura da pesquisa, considerando que a CPA precisará do apoio do CHC 83 

no que ser refere à disponibilização de informações dos públicos EBSERH. Nada mais 84 

havendo a tratar, o Professor Alexandre Knesebeck, presidente, encerrou a sessão e 85 

agradeceu a presença de todos (as), e eu, Salette A Franco Miyake, secretária, lavrei 86 

a presente ata. 87 


