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Ata da reunião da Comissão Própria de Avaliação, realizada em 06 de dezembro de

2

2012, na sala de reuniões do Núcleo de Concursos da UFPR – Campus I Agrárias.

3

Aos seis dias do mês de dezembro de 2012, às quatorze horas, na Sala de Reuniões do

4

Núcleo de Concursos, reuniu-se a Comissão Própria de Avaliação da Universidade

5

Federal do Paraná e o Sr. Pesquisador Institucional. Foram registradas as presenças dos

6

seguintes membros: Profª Maria Aparecida Zehnpfennig Zanetti, Presidente, Salette

7

Aparecida Franco Miyake, secretária,Prof. Robson Tadeu Bolzon, Luisa Fanes , Mauricio

8

Roberto Nascimento Martins, Prof.ª Maria Tereza Carneiro Soares e o Pesquisador

9

Institucional, Sr. Aldemir Junglos. Justificou a ausência o membro Paulo Cesar Nauiack.

10

A Presidente cumprimentou os presentes e passou a palavra ao Sr. Aldemir Junglos para

11

que este apresentasse, de forma breve, os gráficos referentes aos resultados da

12

pesquisa da CPA por questões, os gráficos descrevem os resultados com detalhes das

13

notas, médias e porcentagens de acordo com os diversos públicos. Diante dos modelos

14

apresentados a Comissão decidiu utilizar no Relatório de 2012 os gráficos que

15

apresentam as porcentagens, os quais deverão estar inseridos por Dimensões e

16

questões a que se referirem. Em seguida, o Sr Aldemir Junglos colocou-se à disposição

17

para ajudar quanto à sistematização do relatório ficando responsável por enviar aos

18

membros na próxima semana, antecedendo a reunião agendada para 13 de dezembro,

19

uma pré-formatação do documento, com os dados por dimensão e questões

20

pertinentes a cada Dimensão, conforme foi efetuado no relatório de 2007-2008 para

21

que os membros possam redigir os textos de acordo com os dados atualizados da

22

pesquisa de 2012. Ainda, neste sentido, e com vistas a auxiliar a organização das

23

questões por Dimensões, os membros discutiram o modelo que ficou a cargo da

24

servidora Salete A Franco Miyake e que foi encaminhado aos membros para pré-leitura,

25

conforme acordado na reunião do dia 06 de novembro p.p. Após, foi apresentado o

26

modelo proposto pelo Pesquisador Institucional e por sua equipe. Posteriormente, após

27

análise e discussão dos dois modelos chegou-se a uma planilha que define as questões

28

por dimensão principal e dimensões relacionadas, a planilha é parte integrante desta

29

ata. Concluído o primeiro item da pauta a Presidente sugeriu então que se fizesse a

30

distribuição de atividades para próxima reunião, e após aprovação dos presentes fico

31

acordada a seguinte distribuição: O Sr. Aldemir Junglos fará a organização citada no

32

início deste documento da Primeira à Quinta Dimensão, conforme definido pelas

33

Diretrizes do SINAES, e encaminhará aos membros presentes; A Presidente fará a

34

atualização dos dados do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), a servidora

35

Salette A Franco Miyake será responsável pela Missão, completando assim a Primeira

36

Dimensão (PDI e Missão); a Prof.ª Maria Tereza Carneiro Soares será responsável pela

37

Segunda Dimensão (Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão); a Servidora Luisa Fanes irá

38

trabalhar a Terceira Dimensão (Responsabilidade Social); para o servidor Mauricio

39

Martins ficou destinada a Quarta Dimensão (Comunicação com a Sociedade); e a

40

Presidente também será responsável pela Quinta Dimensão (Pessoal). Discutido o item

41

principal da pauta a Presidente sugeriu a análise do orçamento para custear as despesas

42

da CPA em 2013, e de acordo com o deliberado em 06 de novembro de 2011, eu Salette

43

A Franco Miyake , fiquei encarregada de efetuar o levantamento das necessidades

44

orçamentárias da Comissão para solicitação ao Conselho de Planejamento e

45

Administração (COPLAD). Após, análise, sugestões e considerações dos presentes, o

46

orçamento foi aprovado e será encaminhado ao COPLAD para solicitação de inclusão no

47

exercício de 2013, o orçamento é parte integrante da presente ata. Findado este item a

48

Presidente abordou a necessidade de discutir a participação efetiva de todos os

49

membros, com vistas a cumprir o disposto o que rege o parágrafo segundo do artigo

50

sétimo, e considerando

51

Complementares de Funcionamento solicitou a análise dos presentes quanto a

52

substituição dos Membros: Janeslei Aparecida Albuquerque e Marcus Vinicius Ribeiro F.

53

dos Santos, Representante da Sociedade Civil e Representante do Corpo Discente,

54

respectivamente, tendo em vista que ambos não se fizeram presentes em nenhuma das

55

reuniões ordinárias e/ou extraordinárias, bem como não justificaram a ausência e/ou

56

interesse em atuar como membros da Comissão. Neste sentido, os membros presentes

57

decidiram pela consulta a Sra. Janeslei Albuquerque e ao discente Marcus Vinicius

58

Ribeiro F. dos Santos quanto à disponibilidade e interesse em permanecer na CPA.

59

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

60

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

61

Miyake, secretária executiva, lavrei a presente ata.

62

o disposto no artigo terceiro, inciso II, das Normas

