ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) DA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito,
as quatorze horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Faculdade de Saúde, com a presença dos
membros: Claudia Maﬃni Griboski (Presidente), Leandro de Oliveira Evangelista, Sinara Pollom Zardo e
Ormezinda Maria Ribeiro. Foi jus ﬁcada a ausência dos membros: Maria Lídia Bueno Fernandes, Lukelly
Fernanda Amaral Gonçalves, Amanda Guedes de Andrade Bedridi chuk (Licença Gestante), Luana
Fernandes Monteiro e Ka a Elizabeth Puente-Palacios. Dando início à reunião a Presidente agradeceu a
equipe da DAI/DPO que par cipou da construção do Relatório de Autoavaliação. Em seguida, passou aos
itens da Pauta da reunião. 1. Apresentação do Relatório de Autoavaliação. A Presidente apresentou um
resumo do Relatório comentando sobre algumas mudanças na estrutura e destacando alguns pontos
como: a inclusão dos nomes dos integrantes do GTA; apresentação do plano de melhorias estabelecido
no ano anterior e o cumprimento das ações propostas pela da CPA; a inclusão de anexo com as metas
estabelecidas pelas unidades para 2018, que facilitará o acompanhamento e a veriﬁcação, pela CPA, do
que foi e do que não foi cumprido. Também foi mencionado um problema com o DAC com relação a não
informação dos dados referentes à planilha que faz referência ao número de usuários nos programas de
assistência estudan l em 2017. O Decano do DAC foi contactado e se responsabilizou em enviar os
dados. Assim, esses dados estarão no Relatório que será postado no site da CPA. Outro problema são os
dados e informações dos campus FCE, FGA e FUP que não estão integrados com o campus Darcy. Isso
deverá ser corrigido no próximo Relatório. A Presidente comentou sobre a Portaria do MEC que
reconﬁgura o ciclo avalia vo diversiﬁcando os cursos das áreas avaliadas a par r do ano de 2018. Para
adequação do novo ciclo, provavelmente, haverá alteração no planejamento de 2019. A sugestão é que o
Relatório de Autoavaliação de 2018 seja apresentado em versão integral e não parcial como estava
previsto. 2. Resultado da Consulta à Comunidade Acadêmica. A Presidente mostrou os resultados da
Consulta, item dois da pauta. Comentou sobre a pouca par cipação da comunidade e que algo deverá ser
pensado para aumentar essa par cipação. 3. Agenda de Visitas do Programa AvaliaUnB. A Presidente
informou que foi enviado convite, via SEI, às unidades para que manifestassem o interesse em receber a
visita do AvaliaUnB. Até o momento apenas duas unidades mostraram interesse, o IG e a FUP. Em
decorrência da invasão do Prédio da Reitoria, o que impossibilitou a equipe da DAI de preparar o material
para apresentar, ﬁcou decidido que o IG, agendado para o dia 18/3, será cancelado. A FUP, agendada para
o dia 7/5 será analisada a possibilidade de realização. 4. V Fórum de Avaliacão. A Presidente informou
que o Claudio e a Lukelly estão trabalhando em uma proposta de projeto para captar recursos,
possibilitando assim a ampliação do Fórum. A Profa. Ormezinda lançou a idéia de que outras CPAs
par cipem com apresentação de trabalhos e parcerias ins tucionais. Será solicitado ao Claudio e à
Lukelly que apresentem a proposta na próxima reunião. Discu u-se sobre a melhor data para a realização
do Fórum. Não se chegou a um consenso. Apenas ﬁcou a sugestão dos meses de setembro ou novembro
de 2018. Ainda sobre esse item a Profa. Sinara informou que tem um edital do CNPq aberto para ajuda de
custo de eventos. 5. Bole m da CPA. O Bole m da CPA, referente Jan/Fev/Mar, foi apresentado para
aprovação. O Leandro solicitou a correção do nome do Curso de Gestão de Agronegócios (Darcy)
para Gestão do Agronegócio (FUP), que receberá visita de avaliação in loco, no dia 7/5. O Bole m foi
aprovado para publicação no site da CPA e InformeUnB. Assunto extrapauta. i) Foi discu do sobre o que
a CPA poderia fazer para aumentar a par cipação do alunos na Pesquisa de Perﬁl dos estudantes de
Graduação coordenada pelo FONAPRACE. ii) Encaminhamento: Enviar o cronograma do Programa
AvaliaUnB para os membros da CPA. Nada mais a tratar, às dezesseis horas e trinta minutos, a Presidente
agradeceu e deu por encerrada a reunião.
Documento assinado eletronicamente por Claudia Maﬃni Griboski, Presidente da Comissão Própria
de Avaliação, em 26/07/2018, às 12:42, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Leandro de Oliveira Evangelista, Membro da Comissão
Própria de Avaliação da UnB, em 06/08/2018, às 18:29, conforme horário oﬁcial de Brasília, com

fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Ormezinda Maria Ribeiro, Membro da Comissão Própria
de Avaliação da UnB, em 06/08/2018, às 21:06, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Sinara Pollom Zardo, Membro da Comissão Própria de
Avaliação da UnB, em 27/08/2018, às 11:15, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento
na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Maria Lidia Bueno Fernandes, Membro da Comissão
Própria de Avaliação da UnB, em 27/08/2018, às 11:45, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 2404086 e
o código CRC 043E22D0.
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