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Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta

minutos, no gabinete de Reuniões, Sala 306/3°. andar - Edifício Lorivo - Unidade Administrativa

Vila A, ocorreu a Primeira Reunião ExtraOrdinária da Comissão Própria de Avaliação da

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (CPAIUNILA) do ano de 2019. Estiveram

presentes os membros: \TIVIANA BEATRIZ HUESPE AQUINO VIEIRA (Titular TAE),
ANDRESSA ROSPIRSKI (Titular TAE), MANUEL SALOMON SALAZAR JARUFE (Titular
Docente), SOLANGE RODRIGUES BONOMO ASSUMPÇÃO (Suplente TAE), FLAVIO

AUGUSTO SERRA (TAE-PROGRAD), ELIANE RAQUEL PERES LALA (ESTATISTICA-
PROPLAN). Pauta do dia: 1) Apresentação da análise preliminar de amostra da aplicação do

Instrumento de Avaliação; 2) Conclusão da montagem/edição do Projeto de AutoAvaliação
Institucional referente ao Ciclo Avaliativo 2018-2020 para postagem na página da CPA.

Raquel apresenta um esboço da análise preliminar, faz algumas ponderações a respeito dos dados

obtidos e a forma ideal de apresentação gráfica e discute-se então alternativas de organização e

apresentação das informações que vão compor o Relatório de Avaliação a ser postado no site do e-

MEG até 31/03. Propõem-se uma avaliação sintética e padronizada dos dados apresentados ao final

de cada tópico de modo a tomar a apresentação mais eficiente. Comenta-se sobre alguns ajustes
necessários ao sistema de matrículas e vínculos aluno/curso/instituto por exemplo, de modo a

preencher algumas lacunas e dar mais confiabiidade aos dados a serem analisados. Solange se

reporta à necessidade alinhamento dos planos acadêmicos e administrativo que não apresentam a

sincronia adequada para o bom andamento e fluidez dentro do sistema e por sua vez de algumas
rotinas dentro dos variados setores da instituição. Para efeito de comparação de dados, uma vez que

é a primeira vez que se realiza a auto avaliação, sugere lançar mão de dados acadêmicos de 2017.1 e

2 e 2018.1 e 2 para análise e comparação. Discute-se quanto à a apresentação do relatório será por

curso, por professor, por disciplina ou por instituto, sempre preservando o anonimato dos avaliados

e respondentes, pois há que se considerar o volume de dados que será gerado em razão da

quantidade de respondentes (professores, por ex.). Ao longo das próximas semanas serão repassados
à Raquel, mais dados resultantes da aplicação dos instrumentos de avaliação para análise estatística,

compilação, formatação e apresentação na próxima reunião marcada para o dia 14 de março todos

concordam com reuniões a serem realizadas a cada quinze dias. Professor Manuel sugere reportar

apenas o essencial e reforçar os pontos positivos na elaboração do relatório. Solange propõe a

entrega dos resultados aos NDE's em abril e maio, reportando todo o histórico de obtenção de dados

estatIstícos e redação do documento, a participação da comunidade acadêmica (docentes e

discentes). E no relatório a ser postado no e-MEC, incluir o histórico dos trabalhos desenvolvidos

até a presente data, as ações realizadas, as dimensões contempladas no presente relatório, o

processo de evolução dos trabalhos de aplicação do instrumento de avaliação dos cursos de

graduação, desde a criação do questionário até a obtenção dos dados finais, passando pelas todas as

ações tomadas pela Comissão para a participação da comunidade. Estabelecida a data de 28 de

fevereiro para "coleta" parcial da aplicação do instrumento e encaminhamento para a formatação
estatística. Flávio faz um informe a respeito da avaliação dos cursos de Biotecnologia, Engenharia
Química e História que também serão avaliados ao final do mês de março/início de abril,

juntamente com que já estão agendados. Reabertura dos questionários no sistema SIGAA de 11 a

15/03/2019. Estabelecimento de cronograma de envio dos instrumentos de avaliação para os TAE's

de especial modo àqueles vinculados aos cursos que já tem avaliações agendadas. Agendamento de

reunião com intervalos quinzenais, todas as quintas-feiras. Viviana apresenta o questionário básico

para avaliação da dimensão que inclui Infraestrutura e Orçamento e com alguns ajustes e

concordância de todos os presentes, Andressa cadastrará no sistema para testes. O Relatório de

AutoAvaliação a ser será incluído no site da CPA. Respostas via Memorando aos Pró-Reitores e

Secretários no que for pertinente a cada área no que se refere ao questionário e às dimensões

avaliadas nessa fase. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e, eu ANA CRISTINA

WELTER, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e pela vice-

Coordenadora. Os demais membros presentes assinaram a lista anexa. Foz do Iguaçu, 21 de

fevereiro de 2019.
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59 Andressa Rospirski
60 TAE Titular I
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UNILA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO AMERICANA

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPAIUNILA

la. Reunião Extraordinária da Comissão Própria de Avaliação Data: 2 1/02/2019

NOME REPRESENTAÇÃO ASSINATURA

na Rita Uhie Docente Titular

vlanuel Salomon Salazar Jarufe )ocente Titular

ilautha Kelly Mamani Catachurra )iscente Titular

vtelanys Yessenia Rodriguez Girón Discente Titular

Fobias Gustavo da Silva Soares Discente Suplente
_____________________

ndressa Rospirski EAE Titular

Viviana Beatriz Huespe Aquino Vieira EAE Titular

Solange Rodrigues Bonomo Assumpção EAE Suplente
___________________

vlariangela Vieira da Silva Luckmann Com. Externa Titular

osane Antônia de Souza Franza Com. Externa Titular

ngelita Rafaela Friedrich Com. Externa Suplente
_____________________

Jébora Villetti Zuck rocuradora Institucional

lávio Augusto Serra
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_____________________________ .)t7lA

_________
_____________




