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Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sala de

Reuniões/1°. andar - Edifício Lorivo - Unidade Administrativa Vila A, ocorreu a Quinta Reunião

Extraordinária da Comissão Própria de Avaliação da Universidade Federal da Integração Latino-

Americana (CPAIUNILA) do ano de 2018. Estiveram presentes os membros ANDRÉ JACOMEL

TORII (Titular Docente), ANA RITA UHLE (Titular Docente), VIVIANA BEATRIZ HUESPE

AQUINO VIEIRA (Titular TAE), ANDRESSA ROSPIRSKI (Titular TAE), MELANYS

YESSENIA RODRIGUEZ GIRON (Titular Discente), TOBIAS GUSTAVO DA SILVA SOARES

(Suplente Discente) DÉBORA VILLETTI ZUCK (Procuradora Institucional), MARIANGELA

VIEIRA DA SILVA LUCKMANN (Titular Comunidade Externa); SOLANGE RODRIGUES

BONOMO ASSUMPÇÃO (Suplente TAE); SUELLEN MAYARA PÉRES DE OLIVEIRA (Coordenadora -

Gestão anterior); MARIA ALEJANDRA NICOLÁS (Vice-coordenadora - gestão anterior). Ausências:

GLADYS AMELIA VELEZ BENITO (Suplente Docente); CLAUDIA KELLY MAMANI

CATACHURRA (Titular Discente); ROSANE ANTONIA DE SOUZA FRANZA (Titular Comunidade

Externa); ANGELITA RAFAELA FRIEDRICH (Suplente Comunidade Externa). Pauta do dia: 1)
Atualização do histórico dos trabalhos da CPA desenvolvidos pela gestão anterior para
efetivar a transição à nova gestão. Suellen faz um resgate histórico das atividades desempenhadas
na sua gestão, pontuando alguns fatos específicos como quando logo no início da atuação já terem

recebido uma comissão de avaliação do MEC à época, esclarecendo que a experiência de tê-los

encontrado já no início foi bastante valorosa pela experiência dos avaliadores e troca de

informações e conhecimento, reforçando a importância da atuação da CPA e considerando

fundamental o livre trânsito dessa Comissão na Instituição como um todo, considerando que a CPA

é órgão autônomo e independente, devendo ter seu acesso franqueado às todas informações
institucionais que corroborem os estudos, relatórios e proposições feitos de modo por ela de modo a

dar vazão à melhorias urgentes e necessárias à UNILA. Fazendo úm gancho da intersecção entre

CPA, NDE's e Coordenação de cursos e da necessidade de alinhamento das conversas entre esses

órgãos internos a respeito do diagnóstico das falhas e das melhorias que necessitam ser

implementadas. Faz um contraponto sobre as falhas e ruídos na comunicação interna, encontradas

ao longo de todas as tratativas com a gestão, pró-reitorias e demais órgãos e da necessidade de que
as informações circulem entre os interessados para facilitação do diálogo. Maria Alejandra reforça
que o roteiro de avaliação interna desenvolvido pela CPA e encaminhado às pró-reitorias contribui

enormemente para entender a percepção que a comunidade acadêmica tem da universidade como

um todo, entretanto necessita da sensibilização de algumas pró-reitorias no sentido de entender a

necessidade do envio das informações a tempo de serem incluídas nos relatórios que são produzidos
pela CPA e que compõe as exigências os órgãos de controle, quais sejam, MEC e CGU. Suellen

entende ser necessário e todos concordam que é fundamental mudar a cultura de avaliações da

instituição que muitos entendem ter o caráter punitivo, quando na verdade se propõe a implementar
melhorias após a análise dos resultados. Mariangela, representante da comunidade externa, propõe
então como alternativa de engajamento das diversas áreas da instituição um trabalho cooperativo

junto com as áreas, realizando uma dinâmica de trabalho "ombro a ombro" com a finalidade de

fazer o gestor da área compreender a relevância das atividades/informações para os resultados que a

CPA espera para a Instituição. Todos entendem a proposta e Suellen cita a necessidade de formação
técnica no que diz respeito à qualificação, esclarecimentos sobre as diversas atividades

desenvolvidas por boa parte dos setores institucionais e principalmente no âmbito da CPA. Informa

que foram realizados encontros via Cátedra Paulo Freire para disseminar a troca de conhecimento

principalmente entre os docentes, pois segundo a percepção de muitos, como dito pela Débora

exemplificando a Semana Pedagógica Docente, a adesão dos docentes nas atividades é bastante

baixa, por conflito de agenda ou por conta das inúmeras atividades que essa categoria desempenha
no âmbito acadêmico. Suellen faz um aparte a respeito da contradição entre a baixa participação dos

docentes em muitas atividades e a informação trazida no relatório da CPA, onde um dos dados

interessantes foi a demanda apontada de necessidade de formação. Suellen recorda um evento

dentro da programação da Reitoria denominada "Ciclo de Debates" onde realizou-se discussões

acerca do Ciclo Comum de Estudos, com presença ampla da comunidade acadêmica (docentes e

discentes), e ao apresentar o relatório surpreendeu-se com a concordância de todos nos tópicos
apresentados no que tange aos problemas apontados e alternativas de solução como por exemplo, a



58 necessidade de formação/qualificação e reforça a sugestão da dispensa do calendário em meio de

59 semestre e a devida emissão de certificado de participação de modo que estimule a presença da

60 comunidade acadêmica. Solange comenta sobre a estratégia de inserir a Avaliação Institucional na

61 agenda do SIEPE (Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão) que, em outubro, teve a sua

62 primeira edição realizada na UNILA. Maria Alejandra sugere inclusive o encaminhamento da

63 inserção da atividade da CPA junto ao evento da SIEPE na pauta do CONSUN via emenda a ser

64 apresentada para discussão/aprovação na reunião do Conselho. Suellen encerra comentando sobre

65 as limitações de atuação na CPA em muitos aspectos, advindas da ausência de apoio técnico

66 especializado para tratar os dados e formatá-los em um roteiro de escrita específico, uma vez que a

67 equipe de apoio técnico e administrativo à Comissão, atualmente se resume a uma pessoa. Pondera

68 que seria necessário uniformizar e revisar a escrita dos relatórios de modo a torná-los menos densos

69 e com leitura mais acessível. Retoma-se à discussão a respeito da importância de sensibilização da

70 comunidade no que se refere à cultura de avaliação e desvincular essa rotina do "caráter punitivo"
71 com que sempre foi entendida, vertendo o seu entendimento para a importância que a avaliação tem

72 e como contribui para implementar melhorias e boas práticas na instituição. Observa-se a respeito
73 da necessidade de feedback às áreas participantes de todo o processo de construção dos relatórios. E

74 ainda a respeito do feedback da Reitoria a respeito do atendimento ou encaminhamento das ações
75 encaminhadas pela CPA. Suellen e Maria Alejandra sugerem reuniões com os NDE's, citando o

76 Fórum com esse Núcleos que foi realizado no ano de 2017 no intuito de retomar a discussão sobre a

77 importância da avaliação e da necessidade de alinhamento dos trabalhos da CPA com esses Núcleos,

78 esclarecendo a respeito dos limites de atuação de cada uma das partes. Retoma-se a discussão sobre

79 os detalhes da aplicação do instrumento de avaliação dos cursos, fazer os últimos testes no

80 questionário conforme está cadastrado na plataforma, disponibilizar laboratórios ou computadores
81 para acesso dos alunos, realizar o acompanhamento no SIGAA. Em relação a exigência regimental
82 sobre a eleição do Coordenador e Vice, o Prof. André Tori! e a Administradora Andressa Rospirski,
83 foram eleitos como coordenador e vice respectivamente. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi

84 encerrada e, eu ANA CRISTINA WELTER, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será

85 assinada por mim. As assinaturas dos demais membros encontram-se anexo em lista específica. Foz

86 do Iguaçu, 14 e novembro de 2018.

89 Ana Cristina elter

90 Assistente em Administração
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