
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PROPRIA DE AVALIAÇÃO. Aos dezesseis dias do mês de 1 
outubro de dois mil e quinze, às 14:00hs, na sala 7 do LABESC, realizou-se a reunião ordinária da 2 
CPA, que foi presidida pela Profª. Drª. Silmara Sartoreto de Oliveira, presidente da Comissão Pró-3 
pria de Avaliação, e contou com a presença dos seguintes membros: Profª. Drª. Ana Cláudia Sala-4 
dini; Profa. Dra. Elisa Emi Tanaka Carloto, Prof. Ms. Edison Archela; Prof. Dr. Jorge Daniel de Melo 5 
Moura; Prof. Dr. José Roberto Pinto de Souza; Esp. Marinalva Cala-brez Rissi; Prof. Dr. Paulo Ar-6 
naldo Olak; e Prof. Dr. Sílvio José Stessuk os demais justificaram ausência. Pauta: 1) Informes: a) 7 
a presidente informou que fora encaminhado ao IAPAR um convite para que a instituição indique 8 
um representante externo para compor a CPA. A Carta Convite foi enviada aguardamos resposta; 9 
b) Foram discutidos os informes sobre o fechamento da Minuta encaminhada pela SETI/CES no 10 
que se refere aos Processos de Avalição Institucional. As contribuições realizadas pela CPA foram 11 
encaminhadas à PROGRAD que deverá fechar o documento e encaminhar à SETI; c) Foram dis-12 
cutidos o fechamento sobre o Ato Executivo solicitado pela Reitoria em reunião Ordinária com as 13 
Pro Reitoras de Planejamento, Pr Reitora de Graduação, com a Pesquisadora Institucional, presi-14 
dência e vice-presidência da CPA; Diretora do Gabinete da Reitoria, representante do Departa-15 
mento Jurídico da UEL e Prof. Marcos Falleiros. O Ato Executivo deverá fornecer as normativas 16 
sobre os Processos de Avaliação de Cursos, onde PROGRAD, PROPLAN, PI e CPA deverão pon-17 
tuar neste documento as competências legais para os processos acima citados. Nesta mesma 18 
ocasião ficou acertado que a CPA marcará uma reunião com a PROPLAN/DDAI para que possam 19 
elucidar as atividades realizadas por esta Diretoria. d) Na reunião de setembro na CEA, na qual a 20 
Profa. Silmara não conseguiu comparecer por dificuldades no voo no dia da reunião, ficou estabe-21 
lecido o novo calendário de reuniões e as atividades propostas. A CEA na reunião de outubro rea-22 
lizará o fechamento do Instrumento de Avaliação de Cursos das IES do Estado do Paraná e em 23 
novembro realizará o fechamento e apresentação do Instrumento de Avaliação Institucional das 24 
IES do Estado do Paraná e e) Para o fechamento desta reunião, a presidente apresentou a reto-25 
mada e reorganização das atividades para os processo de Autoavaliação Institucional para a ela-26 
boração do relatório parcial. Ficou acertado que formaríamos grupos de trabalho para analisar 27 
cada uma das dimensões propostas no Instrumento de Avaliação Institucional e que localizar as 28 
instâncias e documentos a serem solicitados para a composição do relatório. Ficou também acer-29 
tado que discutiríamos essas estratégias na próxima reunião da CPA. 30 
Não havendo mais nada a tratar, eu, Silmara Sartoreto de Oliveira, lavrei esta ata, que será lida e 31 
assinada pelos presentes. 32 
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