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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.
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Aos vinte e oito dias do mês de março do and de dois mil e dezoito, às quatorze horas,
reuniram-se os membros da Comissão Própria de Avaliação, na sala de reuniões da

W.

m

SEDFOR da UFMS, para a realização da sexta Reunião Ordinária, para tratar dos
ãassuntos objeto do comunicado de Pauta;— CPA/UFMS. Estiveram presentes os
. membros: CARLA BUSATO ZANDAVALLI MALUF DE ARAUJO, LUIZ MIGUEL
RENDA DOS SANTOS, SUZI ROSA MIZIARA BARBOSA, LUCIANA MONTERA
CHEUNG, ANDERSON CÍCERO DA SILVA DIAS, EDUARDO RAMIREZ MEZA,
MAURO AMORIM SILVA, LIANE DOS SANTOS PEREIRA e LÍNIKA VICENTE
FERREIRA DE ALMEIDA. Ausências Justiﬁcadas: MARLA INES DE AFFONSECA
;JARDIM (FÉRIAS), CLAUDLA FREIRE DA SILVA KISHI, HUGO OROFINO
LIMA (FÉRIAS) E VICTORIA PUJOL B(DNOTTO. O presidente da CPA, Luiz
Miguel Renda dos Santos, realizou a abertura da reunião conforme os temas definidos
pela pauta: 1. Aprovação da Ata: Ata aprovada; 2. Alteração da Pauta: Processo de
Autoavaliação 2017 foi sugerido pelas professoras Carla e Suzi alteração na pauta
?estabelecida para que os membros realizasêsem um balanço sobre o processo de
autoavaliação de 2017, assim como a elaboração e fechamento do RAAI do triênio A
alteração foi aprovada pelos membros. A professora Suziiniciou a discussão, expondo a
necessidade de que os membros tenham maior entendimento da Avaliação Institucional
e consequentemente da Autoavaliação, sugereí que os membros leiam os documentosJá
iencaminhados, como a Lei Nº 10.861, Nota Técnica Nº 65, regulamento da CPA entre
outros. A Professora Carla fez uma retrospectiva do processo apontando fragilidades,
Éiressaltando que 0 processo de avaliação nãoã está entendido no âmbito institucional,
sugere que seja elaborada a matriz avaliatiya a partir dos novos instrumentos da
avaliação externa, para então revisar os instrumentos da avaliação interna, reivindica
carga horária para os membros da Comissãoí A professora Marize explica aos novos
membros a relação entre os instrumentos externos e internos, falou sobre a percepção
positiva da Reitoria sobre o Relatório de Autoavaliação Institucional entregue no último
dia 26, informa também que está sendo aprovada a redação da Resolução que atribui
pontuação maior aos membros docentes que participam de comissões permanentes e
concorda que e' necessária a atribuição de carga horária para os membros. Concorda

com Suzi sobre 0 conhecimento do tema pelosãmembros da Comissão citando a Palestra
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com a definição de como devem ser abordadas as questões abertas, apontando sobre a
iÉfalta dos comentários e de análise qualitativa no relatório das setoriais. Solicita ao
'?Anderson que verifique 0 perfil de acesso para os membros da CPA para acesso às

Équestões abertas de toda UFMS. Destaca estabelecer uma data de corte única para todos

Éos setores na entrega das informações e regularizar as ações da CPA. Eduardo expõe sua
f percepção dizendo que a experiência e conhecimento dos demais membros não
1; trouxeram entendimento para os membros com menos conhecimento, acredita que OS

membros das Pró-reitorias não devem analisar os dados produzidos nas suas respectivas

;unidades, aponta ter faltado clareza em todos os momentos e equívocos como no
5 encaminhamento das solicitações de informações das Pró-reitorias, recaindo a
responsabilidade sobre os membros e não aos detentores das informações. Liane

j comentou sobre a necessidade de um trabalho de base, a institucionalização do tema, a

importância da sensibilização, falta da cultura de avaliação na UFMS, apontou a falta de

É apoio da SECOM nos momentos da sensibilização e reforça a necessidade de atribuição
de carga horária para OS membros. Carla retoma a fala apontando a falta de
ªcompromisso das unidades da Administração Central ao fornecer as informações, a
ª indispensabilidade na formalidade da requisição e da qualidade dos dados para evitar o
Q etrabalho que OS membros tiveram ao consolidar o relatório trienal. Há demanda para
que a comissão seja fortalecida, que haja compromisso, entendimento e criar uma
E: relação de pertencimentos entre os membros da CPA. A Professora finaliza sua fala
Colocando-se à disposição para fazer uma exposição do tema a comissão. Línika salienta
I a dificuldade com o tema, mas espera contribuir para a avaliação da pós—graduação e
i Coloca—se a disposição para participar mais das atividades da comissão. Suzi questiona
Í Se as residências também serão avaliadas na pós-graduação, registrando a necessidade.
g'rofessor Luiz sugere que os grupos de trabalho gerem atas e informações para
% deliberação da CPA nas reuniões ordinárias, registro das tarefas realizadas pelo grupo
: |- ara inserção no relatório. Outra sugestão apontada foi a indicação de representantes das
1 'dades suplementares, Eduardo argumenta que essa situação se assemelha a dos
fécnico—administrativos, onde se confunde a posição de representante da unidade e
_f embro da Comissão. Anderson representante da Agetic, comenta sobre o novo Sistema
ª, =— os prazos, acredita que não estará pronto para a utilização na primeira autoavaliação
fntre maio e junho, uma das opções lançadas pela professora Marize é utilizar os
SISCAD, uma vez que apenas os alunos respondem a pesquisa no primeiro semestre, há
f Í oncordância desde que O instrumento utilizado revisado. Professora Carla aponta
51 ecessidade da geração de gráficos comparativos, mas o sistema ainda não está nessa
; ase de formulação Professor Luiz sugere que a distribuição das tarefas seja feita por
1 ixo e não por projeto. Houve forte discordância em relação a visão apresentada pelo
f r1-0fessor Luiz sobre o papel da Avaliação Institucional, a professora Carla argumenta
5nue falta clareza e discernimento sobre as atribuições da CPA que já dispostas em Lei.
gil essa forma propõe nova reunião para próxima semana dia 11/04 às 14 horas, onde
E presentará os principais aspectos para a Comissão. Nada mais havendo para ser tratado a
Ql'residente, em exercício, agradeceu a presença e a participação de todos e declarou
É g
1
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encerrada, para constar, eu, Jacyara de Souza da Secretaria Especial de Avaliação
Institucional, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo
Presidente e demais membros presentes, no ato de sua aprovação

Campo Grande, 18 de abril de 2018.
(Aprovada na 8a Reunião Ordinária)
LUIZ MIGUEL RENDA DOS SANTOS,
Presidente.

MARIA INES DE AFFONSECA JARDIM,

Representante Docente.

CARLA B. Z. MALUF DE ARAUJO,
Representante Docente.
LUCIANA MONTERA CHEUNG,
Representante Docente.
SUZI ROSA MIZIARA BARBOSA
Representante Docente.
ANDERSON CÍCERO DA SILVA DIAS,
Rep. Técnico-Adm. / Agetic.
CLAUDIA FREIRE DA SILVA KISHI,

Rep. Técnico-Adm. / Proplan.

EDUARDO RAMIREZ MEZA,
Rep. Técnico-Adm. / Proece.
HUGO OROFINO LIMA,
Rep. Técnico—Adm. / Prograd.
MAURO AMORIM DA SILVA,
Rep. Técnico-Adm. / Propp.
VICTORIA PUJOL BONOTTO,
Representante Discente.
LÍNIKA VICENTE FERREIRA DE ALMEIDA,
Representante Discente.
CAIO BENJAMIN DIAS FILHO,
Representante da Sociedade Civil.
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