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Aos 13 dias do mês de julho de 2016, às 13h40min, na Sala das Comissões do Prédio B do 
Campus Porto, estiveram presentes os seguintes membros da CPA: Júlio Carlos Balzano de 
Mattos, Gilberto Loguercio Collares, Ricardo Zimmermann Fiegenbaum, Simone Portella 
Teixeira de Mello, Rodrigo Serpa Pinto, Anna Cristina Moreira Karini Martins, Rogeria 
Aparecida Garcia, Eliane de Souza Sabatini, Paulo de Almeida Afonso e Joice Pereira da Silva 
Carvalho para a reunião da Comissão Própria de Avaliação com a seguinte ordem do dia: 1. 
Informes; 2. Apresentação da CPA e suas responsabilidades; 3. Relato sobre a atividades 
da CPA entre 2014-2016; 4. Representação Discente e Comunidade Externa; 5. Próximas 
ações; 6. Calendário de reuniões; 7. Indicação de Coordenador Pró-Tempore; 8. Outros 
assuntos. Constatado o quórum, foi aprovada a ordem dos pontos de pauta. 1. Informes.  
O Prof. Júlio informou que a sala da CPA é compartilhada com a Comissão de Ética em 
Experimentação Animal (CEEA) e a Comissão Interna de Supervisão da Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Educação (CIS). O Prof. Júlio também comunicou que irá 
recolher os dados dos membros da CPA para criação de uma lista de discussão e também 
informar os dados para cadastro e-MEC. 2. Apresentação da CPA e suas responsabilidades. 
O Prof. Júlio realizou uma apresentação sobre as atribuições e a legislação que embasa a 
CPA. 3. Relato sobre a atividades da CPA entre 2014-2016. O Prof. Júlio relatou o histórico 
da CPA desde 2013. Relatou que foi constituída uma CPA provisória em março de 2013, sob 
a presidência do Prof. Elvis Silveira Martins com três objetivos: elaborar um projeto 
emergencial de autoavaliação, executar a avaliação com vistas a postar o relatório em 
30/03/2013 e revisar o regimento da CPA. Esta CPA executou todas as tarefas a contento e 
encaminhou o regimento revisado para o CONSUN em meados de maio/2013. O novo 
regimento foi aprovado pelo CONSUN em 20/12/2013 e com a eleição dos novos membros 
(para o mandato 2014-2016) em janeiro de 2014. O Prof. Júlio também relatou que esteve 
na composição da CPA no período de 2014-2016 e que a comissão foi ativa e participante 
no seu primeiro ano (2014). Desde o seu início apresentou problemas para indicar o 
presidente pois nenhum dos membros desejava esta função. Ocorreu a solicitação de saída 
(pelos próprios representantes) de dois membros ainda no primeiro semestre porém 
possuíam suplentes. No segundo semestre houve dificuldade de quórum nas reuniões. O 
problema se agravou quando, a eleição prevista para o DCE de 26 e 27/11/2014, somente 
veio a ocorrer em 08 e 09/04/2015 sendo que durante este período a CPA ficou sem 
representante discente.  Após a eleição do DCE em 2015, entrou-se em contato várias 
vezes com a direção do DCE (por meio eletrônico, em conversas pessoais e por 
memorando) e não foi feita a indicação dos membros discentes pelo DCE. Foi relatado que 
a CPA participou de visitas in loco (22 em 2015 e 09 em 2014) com vistas ao 
reconhecimento ou renovação de reconhecimento de cursos. Um dos problemas citados 
para a boa condução da CPA também foi a falta do PDI (que foi aprovado em novembro de 
2015). Também foi relatado os conteúdos dos últimos Relatórios de Autoavaliação. 4. 
Representação Discente e Comunidade Externa. Foi relato pelo Prof. Júlio, que o Gabinete 
do Reitor (através do Sr. Paulo Koshier) entrou em contato com maio/2016 com COE 
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(Comissão Eleitoral, atualmente responsável pelo DCE) para indicação dos membros 
discentes da CPA e não obteve resposta. O Prof. Gilberto ficou responsável de entrar em 
contato com os alunos da COE. Também ficou estabelecido que será consultada a 
Secretaria dos Conselhos para verificar os procedimentos necessários para consulta dos 
membros da comunidade externa. 5. Próximas ações. O Prof. Gilberto apontou que os 
itens 5, 6 e 7 da pauta deveriam ser tratados após a recomposição da CPA (com a 
representação discente e comunidade externa). A proposta foi acatada por todos os 
membros. Desta forma, os itens 5. Próximas ações,  6. Calendário de reuniões e 7. 
Indicação de Coordenador Pró-Tempore serão abordados em outras reuniões. 8. Outro 
assuntos. Foi relatado que a avaliação discente 2015/2 foi realizada pela CPA e que os 
dados são repassados para CPPD para cálculo da nota discente do RAAD. O Prof. Júlio 
expressou que não concorda com a conversão da avaliação em uma nota e que isso é de 
responsabilidade da CPPD. Também informou que desde a avaliação 2014/2 foi solicitado 
um retorno, dentro do próprio Cobalto, da avaliação ao professor avaliado e informa que 
este módulo ainda não foi disponibilizado. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 
encerrada às 15h25min, da qual eu, Júlio Carlos Balzano de Mattos, lavrei a presente ata, 
que depois de lida, será devidamente assinada pelo Presidente Pró-Tempore da CPA, Júlio 
Carlos Balzano de Mattos. 

 


