
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PROPRIA DE AVALIAÇÃO. Aos vinte e sete dias do mês de 1 
novembro de dois mil e quinze, às 14:00hs, na sala 7 do LABESC, realizou-se a reunião ordinária 2 
da CPA, que foi presidida pela Profª. Drª. Silmara Sartoreto de Oliveira, presidente da Comissão 3 
Própria de Avaliação, e contou com a presença dos seguintes membros: Profª. Drª. Ana Cláudia 4 
Saladini; Profa. Dra. Elisa Emi Tanaka Carloto, Prof. Ms. Edison Archela; Prof. Dr. Jorge Daniel de 5 
Melo Moura; Prof. Dr. José Roberto Pinto de Souza; Esp. Marinalva Cala-brez Rissi; Prof. Dr. Paulo 6 
Arnaldo Olak; Prof. Msc. Edison Archela e Prof. Dr. Sílvio José Stessuk os demais justificaram 7 
ausência. Informes: a) A presidente da Comissão iniciou a reunião passando os informes sobre a 8 
reunião da CEA ocorrida nos dias 16 e 17 de novembro em Curitiba. Por razões pessoais a presi-9 
dente da CPA que é representante na Comissão em Curitiba, não pode comparecer à reunião. A 10 
UEL foi representada pela Profa. Martha Marcondes como suplente. Os informes foram passados 11 
por ela, por email elucidando que nesta reunião foi apresentado o Instrumento de Avaliação Institu-12 
cional a todas as IES do Paraná com seus respectivos representantes. Não foi passado maiores 13 
detalhes no que se refere a discussão ocorrida na ocasião. b) Foi informado à comissão o calendá-14 
rio de avaliação dos próximos Cursos de Graduação da UEL. O Curso de Ciências Biológicas – 15 
Bacharelado passaria por avaliação, porém a Proplan estava verificando a necessidade da avalia-16 
ção uma vez que o avaliador havia adiado a visita e também por conta da nota do ENADE ter al-17 
cançado nota para a avaliação somente documental. Porém esta noticia ainda era muito recente e 18 
que ainda não havia nada concreto. c) A presidente também informou que os processos da CPA 19 
foram analisados e as respostas encaminhadas, porém por conta das atribuições das aulas da 20 
graduação não haviam sido analisados pela presidência. Nesta ocasião a Profa. Elisa sugeriu a 21 
digitalização de todos os processos e enviássemos a todos os membros para análise como tarefa 22 
para a próxima reunião. A própria Profa. Elisa realizaria a digitalização dos documentos. Pauta: 1) 23 
o Prof. José Roberto pediu a palavra para relatar as dificuldades enfrentadas na Infraestrutura do 24 
Campus da UEL. Nesta ocasião a presidente colocou como sugestão que Autoavaliação Institucio-25 
nal iniciaria pela Dimensão 4 do Instrumento de Avaliação Institucional que será utilizado para o 26 
Relatório Parcial de 2016. Todos concordaram. Foi sugerido pelo Prof. José Roberto que a CPA 27 
apresentasse esse instrumento no próximo Conselho Administrativo, sugerindo inserção de pauta. 28 
Foi também definida uma reunião final no dia 17 de dezembro para o fechamento das atividades.    29 
Não havendo mais nada a tratar, eu, Silmara Sartoreto de Oliveira, lavrei esta ata, que será lida e 30 
assinada pelos presentes. 31 
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