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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DE
2018

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas,
reuniram-se os membros da Comissão Própria de Avaliação, na sala de reuniões da SEDFOR
da UFMS, para a realização da Décima primeira Reunião Ordinária, para tratar dos assuntos
objeto do comunicado de Pauta – CPA/UFMS. Es�veram presentes os membros: MARIA INÊS
DE AFFONSECA JARDIM, CARLA BUSATO ZANDAVALLI MALUF DE ARAUJO, SUZI ROSA MIZIARA
BARBOSA, LUCIANA MONTERA CHEUNG, LUIZ MIGUEL RENDA DOS SANTOS, CAIO BENJAMIN
DIAS FILHO, CLAUDIA FREIRE DA SILVA KISHI, HUGO OROFINO LIMA. Ausências Jus�ficadas:
ANDERSON CÍCERO DA SILVA DIAS, MAURO AMORIM SILVA, EDUARDO RAMIREZ MEZA,
LÍNIKA VICENTE FERREIRA DE ALMEIDA e VICTORIA PUJOL BONOTTO. A presidente da CPA,
professora Maria Inês, realizou a abertura da reunião conforme os temas definidos pela
pauta:  1. Aprovação da Ata: ata aprovada rela�va à 10ª reunião ordinária; 2. Expediente:
Expediente: a professora Suzi solicitou a inclusão de um item “a apresentação do modelo de
elaboração do relatório das CSAs”, o que foi  aprovado pelos membros. 3 Cronograma: Foi
estabelecido cronograma de reuniões da CPA para 2018-2 e conforme já realizado no primeiro
semestre, as reuniões serão agendadas para a terceira quarta-feira do mês, às 14h. 4.
Aprovação do roteiro de coleta de dados das Pró-reitorias: o documento foi elaborado pela
SEAVI e encaminhado para os membros no início de julho, tendo sido reencaminhado
novamente juntamente com a pauta desta reunião, não havendo manifestações dos membros
quanto aos aspectos do documento. A presidente solicitou aos membros técnico-
administra�vos que atuam nas pró-reitorias revisem o roteiro fazendo os ajustes necessários,
considerando as a�vidades executadas por cada unidade. A Seavi se juntará ao grupo para
revisão do instrumento proposto. 5 Instrumentos de avaliação: as professoras Carla, Suzi e
Maria Inês formaram o grupo responsável pela elaboração dos ques�onários de avaliação do
segundo semestre. O grupo propôs aos demais membros que revisem os instrumentos já
disponibilizados no Google drive, realizando sugestões, de modo que dia 29 de agosto de
2018, seja possível aprová-los em reunião extraordinária, dada a necessidade de envio com
urgência para a Age�c. Dessa forma, todas as sugestões deverão ser feitas até o dia 27 de
agosto, para que sejam compiladas pela SEAVI. 6. Modelo de relatório das CSAs: a Presidente
sugeriu que os professores Luiz Renda e Luciana elaborem um modelo para o relatório das
CSAs deste ano, solicitando a finalização do mesmo o mais breve possível. 9. Assuntos
Diversos: não houve. Nada mais havendo para ser tratado a Presidente agradeceu a presença
e a par�cipação de todos e declarou encerrada a reunião às 16 horas 35 minutos. Para
constar, eu, Jacyara de Souza da Secretaria Especial de Avaliação Ins�tucional, lavrei a
presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Presidente e demais membros
presentes, via Sistema Eletrônico de Informações – SEI, conforme aprovado na oitava reunião
ordinária.

 

 

Campo Grande, 19 de setembro de 2018.
(Aprovada na 12ª Reunião Ordinária)

 

Documento assinado eletronicamente por Luciana Montera Cheung, Membro de
Comissão, em 05/11/2018, às 16:56, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por Anderson Cicero da Silva Dias, Membro de
Comissão, em 06/11/2018, às 06:50, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Mauro Amorim Silva, Membro de
Comissão, em 06/11/2018, às 07:54, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Miguel Renda dos Santos, Professor
do Magisterio Superior, em 06/11/2018, às 14:41, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Hugo Orofino Lima, Membro de
Comissão, em 12/11/2018, às 07:59, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0861426 e o código CRC 1619AA6B.
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