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Ata da reunião da Comissão Própria de Avaliação, realizada em 20 de dezembro de

2

2012, na sala CT 13 do Setor de Ciências da Terra – Centro Politécnico. Aos vinte

3

dias do mês de dezembro de 2012, as quatorze horas e trinta minutos, na sala CT 13 do

4

Setor de Ciências Terra reuniu-se a Comissão Própria de Avaliação da Universidade

5

Federal do Paraná. Foram registradas as presenças dos seguintes membros: Prof.ª Maria

6

Aparecida Zehnpfennig Zanetti, Presidente, Salette Aparecida Franco Miyake, secretária,

7

Luisa Fanes , Mauricio Roberto Nascimento Martins, e dos Representantes Setoriais:

8

Douglas Ortiz Hamermuller, Setor Litoral; Selma Regina Ramalho Conte, Representando

9

a Sra. Ligia Setenareski, Sistema de Bibliotecas e a Prof.ª Maria José Foltran , Setor de

10

Ciências Humanas, Letras e Artes e da Sra Fernanda Ramos Langa Representando o

11

Pesquisador Institucional, o Sr. Aldemir Junglos. Justificou a ausência o Prof. Robson

12

Tadeu Bolzon.

13

presentes que relatassem brevemente o desenvolvimento da análise das questões

14

conforme distribuição acordada em 06 de dezembro de 2012, apresentando suas

15

dúvidas, dificuldades e também sugestões para aprimorar os trabalhos. Após este relato

16

e discutidas as duvidas e sugestões dos presentes para aprimoramento do processo de

17

análise , foram acordadas as seguintes ações para fins de contemplar um metodologia

18

de trabalho: devem-se utilizar para fins de análises os gráficos e informações com

19

porcentagens

20

bom/excelente, e os pontos fracos , ruim/péssimo, como insatisfatório; sempre que

21

possível, deve-se buscar analisar as questões em comparação com a pesquisa realizada

22

no ciclo 2007-2008. Neste sentido, em contribuição, o Sr. Douglas Ortiz Hamermuller

23

sugeriu que a Comissão analise criticamente cada questão com vistas a esclarecer que

24

aspectos são imprescindíveis para conclusão do relatório, item em que a Comissão deve

25

apresentar as considerações sobre os sucessos e fraquezas no processo avaliativo, assim

26

como sugestões e críticas. Posteriormente, a Presidente apresentou planilha descritiva

27

dos dados disponibilizada pela Sra. Fernanda Langa, contendo médias, porcentagens

28

por público e geral , assim como o desvio padrão, a variância e ranking das questões

29

melhores avaliadas, com vistas a subsidiar a análise das questões em complementação

30

aos gráficos disponibilizados anteriormente. A Sra. Fernanda Langa apresentou , ainda,

31

uma pré- analise das questões com todas estas informações descritas em redação

32

técnica, e se dispões a disponibilizar ambos documentos para auxiliar os membros na

33

redação e sistematização do relatório. Feitas as considerações necessárias pela comissão

34

quanto à observação destes novos dados a Presidente propôs uma revisão a

35

distribuição das Dimensões acordada na reunião anterior, havendo concordância dos

36

presentes, definiu-se a seguinte distribuição: A Primeira Dimensão ficará totalmente a

37

meu encargo, Salette A Franco Miyake, contemplando atualização do Plano de

38

Desenvolvimento Institucional e a análise das questões que contemplam esta Dimensão;

39

a Segunda Dimensão manteve-se com a Prof.ª Maria Tereza Carneiro; a Terceira

40

Dimensão será analisada pela servidora Luisa Fanes; A Quarta Dimensão ficou destinada

A Presidente deu inicio a discussão cumprimento e solicitando aos

utilizando-se

a

classificação

satisfatório

para

os

resultados

41

ao servidor Mauricio Martins; A Quinta Dimensão ficou destinada a Presidente; A Prof.ª

42

Maria José Foltran apoiará a análise da Nona Dimensão. Em relação às Dimensões Seis,

43

Sete e Oito a Presidente propõe-se iniciar a análise e abrir discussão nos próximos

44

encontros da Comissão. Por fim definiu-se o calendário de reuniões para janeiro e

45

fevereiro de 2013 e ficaram agendadas as seguintes datas: 24 e 31 de janeiro, 07, 21 e

46

28 de fevereiro; as sessões realizar-se-ão no Setor de Ciências da Terra, às 14h30.

47

Finalizada a sessão e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pela

48

Presidente que agradeceu a participação de todos, e eu, Salette Aparecida Franco

49

Miyake, secretária executiva, lavrei a presente ata.

