
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PROPRIA DE AVALIAÇÃO. Aos vinte e nove dias do mês de 1 
Maio de dois mil e quinze, às 14h, na sala 3 do LABESC, realizou-se a reunião ordinária, que foi 2 
presidida pela Profª. Drª. Silmara Sartoreto de Oliveira, presidente da Comissão Própria de Avalia-3 
ção, e contou com a presença dos seguintes membros: Profª. Drª. Ana Cláudia Saladini; Prof. Ms. 4 
Edison Archela; Prof. Dr. Jorge Daniel de Melo Moura; Prof. Dr. José Roberto Pinto de Souza; Esp. 5 
Marinalva Calabrez Rissi; Prof. Dr. Paulo Arnaldo Olak; e Prof. Dr. Sílvio José Stessuk. Os demais 6 
justificaram a ausência. Ordem do dia: I) Informes: 1) Parecer do Comitê de Ética do Comando 7 
de Greve – Foi encaminhada solicitação, pela CPA, ao Comitê de Greve, para que os trabalhos e 8 
as reuniões continuassem. A CPA enviou ofício ao Comitê de Ética solicitando autorização para 9 
que, mesmo no período de greve, os trabalhos pudessem ser feitos normalmente. Após análise do 10 
Comitê, recebemos a devolutiva INDEFERINDO nosso pedido por considerar que esta Comissão 11 
deveria seguir o calendário da PROGRAD. Esse fato nos preocupa muito, por se tratar de uma 12 
comissão que trabalha com datas advindas do INEP, sem qualquer relação com o Calendário Aca-13 
dêmico da Universidade. Compreendemos também que o Comitê de Ètica desconhece o papel da 14 
CPA dentro da Universidade. A Comissão optou por esperar o fim da greve para a realização de 15 
novas reuniões, uma vez que nova Assembleia Geral estava marcada para definir os rumos que a 16 
mesma tomaria. 2) Secretaria da CPA: Fomos informados que, em decorrência do corte de verba 17 
para os custeios com estagiários na UEL, não poderemos ter um aluno do curso de Secretariado 18 
para auxiliar na secretaria da CPA. A presidente informou também que a discente do Curso de 19 
Secretariado, sua orientanda, por conta de estar encerrando suas atividades como bolsista, não 20 
atuará mais no auxilio à secretaria da CPA. II) Pauta: 1) Cronograma de atividades: Como a 21 
instituição estava em greve e a CPA não conseguiu autorização junto ao Comitê de Ética para 22 
desenvolver suas atividades, não foi possível definir especificamente as datas em que as próximas 23 
reuniões ocorreriam. Porém, foram definimos os encaminhamentos e as atividades nas quais serão 24 
centralizados os esforços. Sendo assim, optou-se, inicialmente, por fazer uma análise minuciosa 25 
sobre o Regimento CPA/UEL, para assim dar continuidade aos trabalhos. Esta Comissão entende 26 
que para a efetivação de seu trabalho se fazem necessárias algumas alterações no Regulamento. 27 
Os membros deverão analisar o Regulamento, ficando acordado que faremos os apontamentos tão 28 
logo retornemos aos trabalhos. Para a próxima reunião, novamente ficou decidido convidar o coor-29 
denador da última gestão e seu vice para que explicassem o novo regimento, a fim de que seja 30 
proposta a alteração, baseada na Lei Federal, junto ao Conselho Universitário. 2) Instrumento de 31 
Avaliação: Esta comissão optou por elaborar o Instrumento de Avaliação Institucional, e para tanto 32 
serão divididos grupos de trabalhos para pensar o instrumento e seus Eixos de análise. Toda a 33 
logística que envolverá essa atividade será pensada tão logo a solicitação de reformulação no Re-34 
gulamento seja entregue ao Conselho Universitário. As próximas reuniões estão previstas, caso a 35 
greve se encerre em breve, para os dias 24 de Abril e 08 de Maio, sempre às 14h, na sala 3 do 36 
LABESC.  37 

Não havendo mais nada a tratar, eu, Silmara Sartoreto de Oliveira, lavrei esta ata, que será 38 
lida e assinada pelos presentes. 39 
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