
Ata da reunião da Comissão Própria de Avaliação da Universidade Federal do 
Paraná. Aos vinte e nove dias do mês de outubro de 2020, às 9h00, reuniu-se a 
Comissão Própria de Avaliação da Universidade Federal do Paraná (CPA), via 
Teams, sob a Presidência do Professor Alexandre Knesebeck. Foram registradas as 
presenças de: Leonia Negrelli,  Roberta Antunes, Salette A. F Miyake, Maria Tereza 
Carneiro Soares, Bruno Jacson Martynhak, Gabriela Abreu Passos, Gustavo Biscaia 
de Lacerda, Lilian Carolina Rosa da Silva, Luana Moraes Costa, Adélia Junglos 
Alves, Odilon Carlos Nunes, Elis Regina Ribas, Arno Paulo Schmitz, Cassia Regina 
Furtado Guimarães, Emanuel Maltempi de Souza, Debóra do Rocio Klisiowicz, 
Aleksandra Piasecka-Till, Ricardo Broscenschi, Rogério Hultmann, José Roberto 
Frega, Adriana Lucinda de Oliveira e Simone de Fátima Tomazzoni Gonçalves. 
Justificaram a ausência: Deise Regina Baptista, Alexandre Belhing e Patrícia 
Custódio Cooper. O Presidente abriu a sessão cumprimentando aos presentes e 
passou ao primeiro informe do dia: entrega oficial do Relatório de Autoavaliação 
Institucional de 2019, realizada no dia 08 de outubro para a Reitoria. O Presidente 
comentou brevemente que devido à suspensão do prazo para entrega do Relatório 
ao MEC/INEP, que é realizada anualmente em março, a Comissão teve mais tempo 
para sistematizar os relatórios e incluir análises de unidades que não tinham tido 
condições de enviar as informações no prazo estipulado pela CPA. Ressaltou aos 
presentes que o trabalho de toda a CPA foi parabenizado e elogiado durante a 
reunião, e que a Reitoria se disponibilizou a apoiar e a solicitar a análise do novo 
regimento pelo Conselho Universitário ainda neste ano. Em seguida, o Presidente 
passou a palavra para mim, Salette Miyake. Expliquei aos presentes a nossa 
preocupação em relação às notas setoriais que compõem a Avaliação de 
Desempenho dos servidores técnico-administrativos da UFPR, em virtude da baixa 
adesão discente na Avaliação de Cursos de Graduação, aplicada em janeiro e 
março de 2020. Por esta pesquisa, são computadas as notas parciais da média da 
avaliação setorial (AS) para os Setores Acadêmicos e Campi Avançados, através da 
avaliação das Secretarias de Cursos; para o Sistema de Bibliotecas (SIBI), através 
da avaliação das Bibliotecas; para o Gabinete do Reitor, através da avaliação da 
Ouvidoria; e para a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), pela avaliação 
do atendimento à saúde. Especificamente em relação aos Setores Acadêmicos, 
embora as notas, em sua maioria, não sejam ruins, algumas secretarias de cursos 
possuem notas muito baixas, atribuídas por um número muito pequeno de 
alunos/as. Para o SIBI, apesar de também haver poucos respondentes, não foram 
computadas notas inferiores a 7,00 e não prejudicam a nota final. Tendo em vista 
que temos por princípio melhorar a visibilidade, a transparência e a clareza dos 
cálculos, atribuir notas baixas ou mesmo altas para algumas unidades com base em 
uma quantidade tão pequena de respondentes pode gerar dúvidas e 
questionamentos sobre a condução do processo. Por isso, externamos nossa 
preocupação aos presentes visando discutir meios de não prejudicar os servidores 
sem deixar de cumprir o requerido na Resolução 21/08 do Conselho de 
Planejamento e Administração (COPLAD). Foram ouvidas as manifestações e 
sugestões dos presentes. Por sugestão do servidor Rogério Hultmann, a Secretaria 
Executiva de Avaliação Institucional (SEAI) irá providenciar a revisão dos cálculos 
incluindo mais um componente estatístico, além da média: a moda. Assim, em razão 
do baixo número de respondentes e não havendo tempo hábil para aplicar a 
pesquisa de Avaliação de Cursos de 2020, que deverá ocorrer, provavelmente, em 
conjunto com a avaliação do Ensino Remoto Emergencial (ERE), nesta etapa de 
avaliação, serão considerados o conjunto das notas dos servidores dos Setores, 
Pró-Reitorias, Campi e unidades equivalentes. Todavia, a SEAI ainda deixará 
detalhadas as formas de cálculo, ou seja, por unidade. A próxima atividade da CPA 



será discutir o questionário de cursos também alinhado aos objetivos do Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI), e em concordância com a Comissão Especial 
que irá avaliar o ERE. Dessa forma, embora alguns cursos já tenham solicitado à 
CPA a reabertura do questionário de cursos, julgamos não ser viável reabrir e, 
portanto, teremos que utilizar os resultados que dispomos. Neste sentido, lembrei 
que há um espaço de tempo considerável entre a aplicação da pesquisa de 
Avaliação de Cursos e o uso que é feito dela para fins de avaliação de desempenho 
dos servidores técnicos, pois a avaliação de cursos é a primeira pesquisa 
anualmente aplicada, ocorre com a avaliação de disciplinas do segundo semestre 
letivo, que conforme foi aprovado em 2019 passa a ser aplicada durante o período 
de matrículas do ano seguinte. Assim, foram utilizados os dados de 2018 referente à 
pesquisa de cursos para avaliação de servidores em 2020, enquanto que da 
avaliação de servidores e da pós-graduação foram utilizados os resultados de 2019, 
cujas pesquisas são aplicadas no segundo semestre letivo. Neste ano teremos a 
composição da nota a partir da Avaliação de Cursos de 2019 (aplicada em 
janeiro/março de 2020), avaliação de servidores e da pós-graduação de 2020 (a ser 
aplicada em novembro de 2020), todavia é impossível retroceder agora e deixar de 
considerar nos cálculos as notas atribuídas pela avaliação dos alunos de graduação. 
Por isso, estamos estudando propostas para melhorar a forma de aplicação da 
pesquisa de satisfação do questionário de servidores, e também da avaliação de 
cursos, inserindo questões sobre prestação de serviços, pois para algumas unidades 
não há como gerar notas pelos instrumentos discentes, uma vez que não existem 
questões sobre atendimento ou prestação de serviços. É o caso dos laboratórios, 
por exemplo, em que somente se avalia a infraestrutura e os equipamentos 
disponíveis. Nesse sentido, eu e a servidora Roberta Antunes colocamo-nos à 
disposição para ajudar os setores na divulgação e sensibilização dos servidores/as e 
alunos/as para participarem das pesquisas. Sabemos que para toda a CPA 
participar será mais difícil, diante das atribuições que os outros membros possuem 
em suas próprias unidades, mas a SEAI está dedicada exclusivamente para 
avaliação, de forma que podemos nos revezar e atender às unidades com 
esclarecimentos que forem necessários. Além disso, estamos trabalhando em 
algumas propostas de melhoria para a próxima avaliação, especificamente sobre o 
levantamento de satisfação dos públicos com os serviços, para termos mais opções 
de coleta das informações para gerar as notas AS e Avaliação Institucional (AI). A 
seguir, passou-se para a discussão do item da pauta do dia: aprovação dos 
instrumentos de avaliação para servidores, alunos de pós-graduação e de iniciação 
científica e tecnológica. Antes de iniciar uma revisão de cada instrumento, foi 
solicitado à professora Adriana Lucinda de Oliveira que se apresentasse aos 
presentes, visto que passou a compor a CPA em substituição ao professor Emerson 
Joucoski, que se encontra afastado para capacitação. A seguir, eu Salette Miyake, 
esclareci que foram inseridas as sugestões e foram feitas as correções que 
recebemos conforme acordado na sessão do dia 08 de outubro, e sempre que 
possível foram inseridas nos instrumentos; para as sugestões ou correções 
declinadas, fizemos os esclarecimentos ao solicitante. Diante do número menor de 
questões dos questionários discentes, iniciou-se a discussão por eles, aproveitando 
a presença do servidor José Sikora, da Coordenadoria de Pesquisa da Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), e considerando as recentes sugestões 
recebidas pela Representantes dos estudantes de Pós-Graduação na CPA, Gabriela 
Abreu Passos. Foram revisados os instrumentos e as sugestões da discente e 
ouvidos os presentes, e foram feitas as seguintes correções, modificações e 
esclarecimentos: no questionário para discentes da pós-graduação, na questão - 
Quanto à sua formação, foi esclarecido qual o objetivo da questão, conhecer o 



percurso acadêmico do estudante/professor. Na questão - Como você avalia o 
conjunto de disciplinas da pós-graduação (disciplinas presenciais)?, será inserida 
uma questão anterior modular, considerando que se trata de avaliação das 
disciplinas na modalidade presencial. Nas subquestões foram feitas as adequações: 
Disponibilidade de oferta compatível com os créditos exigidos; Pertinência com a 
área do curso; Quantidade, qualidade e atualidade dos conteúdos, e foram inseridas: 
Quantidade de tarefas nas disciplinas, Qualidade da transmissão, Facilidade em 
acompanhar os conteúdos, Didática do docente nas atividades remotas e 
Pertinência da proposta de avaliação, Avaliação global das aulas remotas. Como 
você avalia o conjunto de disciplinas da pós-graduação ofertadas durante o período 
da pandemia (ofertadas em regime remoto ou EaD)?  Antecedendo essa pergunta 
foi inserida uma questão modular, tal como a questão anterior. Nas subquestões 
foram feitas as seguintes alterações: Pertinência com a área do meu curso; 
Avaliação global das disciplinas.  Na questão - Em relação ao quadro de docentes 
disponíveis para orientação, opine sobre, inseriu-se uma subquestão: o número de 
tarefas solicitadas pelo orientador. Na  questão - Em relação à oferta de bolsas, 
como você avalia, foi inserida uma subquestão: A transparência na aplicação dos 
critérios de seleção para a distribuição de bolsas. Para avaliar os laboratórios 
durante a pandemia da Covid-19, foi inserida uma nova questão e respectivas 
subquestões - Agora opine sobre o uso dos laboratórios durante a pandemia: 
Facilidade de acesso; Fornecimento de informações para o acesso; Respeito às 
medidas de segurança em saúde (uso de máscara, distanciamento, etc); Número de 
pessoas utilizando os laboratórios ao mesmo tempo; Controle das pessoas que 
utilizaram os laboratórios. Na questão - Como você avalia o acesso à informação na 
UFPR, para os itens a seguir, foram inseridas as seguintes subquestões: Pesquisas 
publicadas pela UFPR; Editais de Pesquisa; e Assistências psicológica e à saúde. 
Na questão que avalia os serviços das secretarias dos programas, foi acordado que 
a questão que avalia o site deveria ser separada, isto é, será criada uma questão 
própria, inclusive por não haver certeza na obrigatoriedade de se atribuir aos/às 
secretários/as a função de manter e atualizar as páginas dos programas. Ainda 
nesta questão, foi inserida uma subquestão que avalia a Quantidade de corpo 
técnico administrativo disponível na secretaria do programa. Dessa forma, foi criada 
a seguinte questão: Avalie a qualidade do site do programa de pós-graduação, 
considerando: A estruturação (o layout é claro e intuitivo); A responsividade (o 
acesso por smartphones está configurado adequadamente); O acesso às 
informações; A pertinência e relevância das informações; A atualização das 
informações. Nas questões que avaliam o funcionamento das Secretarias de Pós-
Graduação, da PRPPG e Biblioteca, considerou-se que é preciso inserir a 
informação de que avaliação se refere tanto ao período presencial quanto ao 
remoto, “antes e/ou durante pandemia”. Na questão que avalia as bibliotecas - 
Avalie os serviços da biblioteca, foram feitas correções e inclusões:  Acervo; Acesso 
remoto ao acervo; Acesso remoto aos serviços; Acesso a portais de pesquisa; 
Horário de atendimento; Qualidade do atendimento. Na questão que avalia a 
experiência com os serviços de Wi-fi/rede, houve dúvidas em relação aos objetivos 
da questão, ficando acordado que será realizada uma consulta à unidade que a 
propôs, com ajuda do servidor José Sikora. No instrumento de pesquisa dos/as 
alunos/as de graduação da Iniciação Cientifica e da Iniciação Tecnológica foram 
feitas as correções/inclusões: Avalie a sua experiência no Programa de Iniciação 
Científica, de Iniciação Tecnológica ou similar, em relação: foram corrigidas as 
subquestões: Às melhorias das expectativas profissionais (acesso à pós-graduação 
ou mercado de trabalho), À contribuição para o aperfeiçoamento das habilidades 
pessoais. Na questão - Em relação ao quadro de docentes disponíveis para 



orientação e a qualidade da orientação, avalie, foi inserida a subquestão: O número 
de atividades solicitadas pelos docentes no período de orientação. Foi inserida uma 
questão que avalia o processo de distribuição de bolsas - Em relação à oferta de 
bolsas, como você avalia: A divulgação; Os critérios de seleção; A disponibilidade; O 
valor; A aplicação dos critérios de seleção para a distribuição de bolsas. Na questão 
- Como você avalia o acesso à informação na UFPR, para os itens a seguir? Foram 
feitas as inclusões: Pesquisas publicadas pela UFPR; Auxílios à pesquisa; e 
Assistência estudantil. As questões que avaliam os serviços da PRPPG e das 
Bibliotecas foram corrigidas inserindo a informação de que a avaliação dessas 
unidades deve ser considerada antes e/ou durante a pandemia. Na questão que 
avalia as Bibliotecas foram corrigidas/inseridas as subquestões: Acesso remoto ao 
acervo; Acesso remoto aos serviços; Acesso a portais de pesquisa. As correções 
para a questão que avalia a experiência com os serviços de Wi-fi/rede demanda 
consulta à unidade que a propôs, tal como o instrumento de pesquisa dos pós-
graduandos. No questionário de pesquisa a ser aplicado aos servidores, a servidora 
técnica-administrativa, Adélia Junglos Alves, explicou que são necessárias 
correções nas questões que avaliam o planejamento e os programas de Assistência 
Estudantil, em relação ao que se refere aos objetivos do PDI, tendo em vista que a 
PRAE trabalhou com a SIPAD para promover formas de comunicação do público 
discente sobre os programas e políticas de assistência estudantil, de inclusão e de 
diversidade ofertados pela UFPR. Explicitou que não cabe a autorização da PRAE 
para serem realizados eventos sobre os temas, por isso, é preciso fazer correções, 
assim como, há a necessidade de inserir questões que abordem os editais de auxílio 
e assistência durante a pandemia. Ficou acordado que a servidora enviará as 
sugestões de correção e inclusão nos próximos dias. Igualmente, foi acordado o dia 
06 de novembro como último prazo para revisão dos instrumentos. Até esta data, a 
SEAI receberá e considerará a correção de questões, a partir do dia 09 de novembro 
os instrumentos devem ser liberados para que Agencia de Tecnologia da Informação 
e Comunicação (AGTIC) possa fazer o upload das informações necessárias para 
login e segmentação de resultados, promover testes e executar a preparação do 
ambiente de acesso aos instrumentos de pesquisa. Os questionários ficam, portanto, 
aprovados, condicionados às correções aprovadas nessa sessão. Os instrumentos 
de pesquisa são parte integrante desta ata. Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente agradeceu a presença de todos e todas, e eu, Salette A. F. Miyake, lavrei 
a presente ata. 


