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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO MANDATO 20172020
Aos dezoito dias do mês de abril 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 oitava Reunião Ordinária, para tratar dos assuntos
objeto do comunicado de Pauta – CPA/UFMS. Es veram presentes os membros: LUIZ MIGUEL
RENDA DOS SANTOS, MARIA INÊS DE AFFONSECA JARDIM, SUZI ROSA MIZIARA BARBOSA,
LUCIANA MONTERA CHEUNG, ANDERSON CÍCERO DA SILVA DIAS, CLAUDIA FREIRE DA SILVA
KISHI, HUGO OROFINO LIMA, MAURO AMORIM SILVA E CAIO BENJAMIN DIAS FILHO.
Ausências Jus ﬁcadas: EDUARDO RAMIREZ MEZA (férias), CARLA BUSATO ZANDAVALLI
MALUF DE ARAUJO E VICTORIA PUJOL BONOTTO. Ausência sem jus ﬁca va: LÍNIKA VICENTE
FERREIRA DE ALMEIDA. 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. Expediente: o presidente solicitou a inserção de mais um item à pauta:
Presidência da CPA, professor Luiz propõe, considerando a quan dade de a vidades a serem
desempenhadas pelo presidente da comissão, que a função seja exercida de forma rota va,
ou seja, que a cada período a comissão realize novas eleições para não sobrecarregar àquele
que está exercendo a presidência. Assim colocando a função a disposição para que a comissão
possa indicar novo presidente e subs tuto imediato. Os membros presentes aprovaram tanto
a inserção do item à pauta quanto a realização de nova eleição. A professora Maria Inês se
coloca para indicação à presidência e a Professora Suzi para subs tuí-la em seus
impedimentos. Não havendo outros candidatos a Comissão aprovou a alteração da
presidência da CPA. 3 Deﬁnição do cronograma para 2018: A professora Maria Inês retoma a
condução da reunião com o cronograma sugerido pela SEAVI, a comissão deliberou deﬁnindo
as seguintes datas: Dia 23/04 Visita in loco do curso de Artes Visuais/FAALC par ciparão da
reunião com a comissão de avaliadores e CSA: Suzi e Hugo, no dia 28/05 par ciparão da
reunião com a comissão de avaliadores do curso de Educação Física EAD/FAED, Maria Inês e
Hugo. A Semana de Avaliação Ins tucional terá início em 21 de maio, a autoavaliação 2018-1
será realizada entre os dias 30/05 e 16/06, o “Fórum das CSAs” será realizado em 19/09,
tendo sido alterada a data de uma das reuniões ordinárias para 26/09. 4. Cons tuição de
grupos de trabalho/comissão e cronograma com prazos, para elaboração da Matriz de
Avaliação, dos ques onários, do Plano de Autoavaliação e da minuta de solicitação de
informações às Pró-reitorias para elaboração do Relatório Anual: Foram estabelecidos
grupos de trabalho e datas para realização das reuniões: GT responsável pela elaboração dos
instrumentos: Carla, Luciana, Luiz, Maria Inês, Hugo e Suzi, as reuniões serão realizadas nos
dias 19 e 20 de abril às 13h30min. GT responsável pela elaboração da “Proposta e Plano de
Avaliação”: Carla, Luciana, Claudia, Maria Inês, Hugo e Suzi, as reuniões serão realizadas nos
dias 10 e 11 de maio, às 13h30min. GT para “Elaboração do Documento Orientador” para
elaboração do Relatório das CSAs: Carla, Luciana, Claudia, Maria Inês, Hugo e Suzi, as reuniões
serão realizadas nos dias 24 e 25 de maio Às 13h:30. O professor Luiz deverá coordenadar o
grupo de trabalho responsável pela sensibilização da comunidade universitária, sendo
composto pelas alunas: Victória e Línika e o representante da sociedade Caio. A SEAVI está
desenvolvendo um documento orientador para as Pró-reitorias em breve deverá ser
apresentado à comissão para deliberação. 5. Sugestão para que as Atas das reuniões sejam
assinadas via SEI: Aprovada. 6. Alteração do regulamento da CPA para que as CSAs tenham
um representante docente de cada curso na Comissão: não aprovada. 7. Assuntos Gerais: a
professora Marize sugere a realização de uma reunião com o Procurador Educacional
Ins tucional - PEI e Pesquisador Ins tucional – PI, para que eles possam expor para a
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comissão as a vidades que desenvolvem na UFMS e os impactos na avaliação, os membros
demonstraram interesse ﬁcando a SEAVI de realizar os contatos. Nada mais havendo para ser
tratado a Presidente agradeceu a presença e a par cipação de todos e declarou encerrada a
reunião às 15 horas 40 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, no ato de sua aprovação.

Campo Grande, 16 de maio de 2018.
(Aprovada na 9ª Reunião Ordinária)

Documento assinado eletronicamente por Luciana Montera Cheung, Membro de
Comissão, em 21/06/2018, às 10:27, 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 21/06/2018, às 15:03, 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 Maria Ines de Aﬀonseca Jardim,
Presidente de Comissão, em 22/06/2018, às 16:41, 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 Anderson Cicero da Silva Dias, Membro de
Comissão, em 24/06/2018, às 09:20, 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 09/07/2018, às 15:37, 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 Carla Busato Zandavalli Maluf de Araujo,
Membro de Comissão, em 21/08/2018, às 23:47, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Suzi Rosa Miziara Barbosa, Membro de
Comissão, em 24/08/2018, às 10:55, 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 Claudia Freire da Silva Kishi, Membro de
Comissão, em 24/08/2018, às 13:55, 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 Caio Benjamin Dias Filho, Usuário
Externo, em 03/09/2018, às 11:31, 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 0506229 e o código CRC 32FF7655.
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