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ATA Nº 056. Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às 1 

treze horas e trinta minutos, na sala de reuniões da PROEN, da Universidade do Estado 2 

de Santa Catarina (UDESC), à Avenida Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi, Florianópolis, 3 

teve início a Sessão Ordinária da Comissão Própria de Avaliação (CPA), da UDESC, 4 

presencial e por meio de videoconferência. A reunião contou com a participação dos 5 

seguintes membros: Reitoria (COAI e Setic), CEAD, ESAG, FAED, CEART, CESFI, 6 

CEPLAN e CEAVI. Os Centros que não enviaram representantes foram: CEFID, CEO e 7 

CCT. O CAV não participou da reunião devido a problemas técnicos com a 8 

videoconferência. O Professor Jader Afonso Savi Mondo, presidente da CPA, conferiu o 9 

quórum e deu abertura aos trabalhos. Foram lidos e aprovados os itens de pauta e nada 10 

foi incluído ou retirado.1. Aprovação da Ata: O item 1 da pauta foi a discussão e 11 

votação da Ata nº 55. A ata não pode ser aprovada, pois o avaliador Jorge André Wilbert 12 

(representante técnico da reitoria), apesar de não ter participado da última reunião, 13 

encaminhou alguns questionamentos sobre a mesma e solicitou que fossem acrescidas 14 

algumas informações. Não havendo óbice em atender suas solicitações, a aprovação da 15 

Ata 55 será realizada na próxima reunião. Em seguida, passou-se ao item 2 da pauta - 16 

Expedientes: O Professor Jader Afonso Savi Mondo, presidente da CPA, solicitou que a 17 

Professora Rita de Cássia Paula Souza, representante da COAI, falasse sobre os 18 

expedientes. A Professora Rita de Cássia Paula Souza informou que (2.a) em 19 

07/02/2017, foi publicado no Diário Oficial do Estado nº 20.471, o Decreto 1.050 – 20 

Renovação de Credenciamento da UDESC. Agradeceu a colaboração de todos os 21 

membros da CPA no processo avaliativo, extensivo aos membros das CSAs. (2.b) Em 22 

16/03/2017, a COAI enviou para PROPLAN, informações para compor o Relatório Anual 23 

de Gestão 2016, justificou que houve pequeno atraso no repasse devido à necessidade 24 

de saber o resultado do ENADE de 2015, que foi publicado somente em 08/03/2017. 25 

Informou ainda que (2.c) atendendo o a RESOLUÇÃO N° 073/2013/CONSUNI, que 26 

reedita, com alterações, a Resolução nº 040/2011/CONSUNI, que regulamenta o 27 

funcionamento da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e das Comissões Setoriais de 28 

Avaliação (CSAs) da UDESC, que diz em seu Art. 4º que a CPA é constituída (inciso VI) 29 

de um representante da sociedade civil organizada, com suplente e cujo parágrafo 3º diz 30 

que o representante da sociedade civil organizada, e respectivo suplente, serão 31 

sorteados, em forma de rodízio, entre as indicações dos conselhos profissionais ou 32 

entidades de classe, relacionados às áreas dos cursos oferecidos pela UDESC, enviou 33 

Ofícios aos Conselhos Regionais e obteve respostas de encaminhamento das 34 

seguintes autarquias: Conselho Regional de Administração (CRA), Conselho Regional de 35 

Biblioteconomia da 14ª Região (CRB14), Conselho Regional de Contabilidade de Santa 36 

Catarina (CRC-SC), Conselho Regional de Educação Física da 3ª Região (CREF3-SC), 37 

Conselho Regional de Biologia de Santa Catarina (CRBio-SC), Conselho Regional de 38 

Economia da 7ª Região (CORECON-SC), Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 39 

Ocupacional da 10ª Região (CREFITO-10) e Conselho Regional de Medicina Veterinária 40 

do Estado de Santa Catarina (CRMV-SC). (2.d) Por fim, informou as alterações dos 41 

presidentes das CSAs: o Professor Daniel Fabian Bettu (CESFI) e a Professora Julice 42 

Dias (FAED) tiverem que se afastar pois assumiram função de diretor e a Professora 43 

Carmen Maria Cipriani Pandini (CEAD) solicitou afastamento pois assumiu a 44 
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Coordenação da UAB. O Professor Jader Afonso Savi Mondo, presidente da CPA e a 45 

Professora Rita de Cássia Paula Souza, representante da COAI, agradeceram toda 46 

colaboração dos referidos avaliadores e desejaram muito sucesso em suas novas 47 

ocupações. Registra-se que o CESFI já encaminhou para COAI o nome do novo 48 

presidente da CSA, que passa a ser o Professor Alexandre Magno de Paula Dias. A 49 

Professora Julice Dias (FAED) e a Professora Carmen Maria Cipriani Pandini (CEAD), 50 

ambas presentes na reunião, agradecem o tempo de aprendizado que passaram na 51 

CSA/CPA, colocam-se a disposição para continuar ajudando no que for necessário e 52 

informam que solicitarão a indicação dos novos presidentes das CSAs na próxima 53 

semana. A Professora Rita de Cássia Paula Souza salienta a importância da urgência 54 

dessas novas Portarias com a atualização dos componentes das CSAs. 3. Ordem do 55 

dia: 3.1 Eleição da nova Composição da CPA: 3.1.1 Leitura da Resolução 073/2013 56 

que trata do rodízio da CPA: O Professor Jader Afonso Savi Mondo, presidente da 57 

CPA, fez a leitura da parte da RESOLUÇÃO N° 073/2013/CONSUNI, que trata do rodízio 58 

da CPA, especificamente o Capítulo II – Da Constituição e do Funcionamento, Seção I – 59 

Da Constituição, parágrafo 1º - As representações descritas nos incisos II, III e V, 60 

(docentes, técnicos e discentes) serão sorteadas entre as CSAs dos Centros, em sistema 61 

de rodízio. 3.1.2 Sugestão da Comissão Externa de Avaliadores do CEE/SC quanto a 62 

rotatividade da CPA: A Professora Rita de Cássia Paula Souza, representante da COAI, 63 

relembrou a sugestão da comissão externa de avaliadores do CEE-SC, que era para 64 

minimizarmos a rotatividade dos membros da CPA e das CSAs ao término do mandato. 65 

Nesse sentido, apresentou a seguinte sugestão para o rodízio: serão sorteados 2 66 

membros docentes que permanecerão os mesmos da CPA anterior, uma vez que no 67 

rodízio, os 5 membros técnicos atuais serão substituídos por 5 docentes e essa categoria 68 

é composta por 7 representantes. Houve uma breve discussão sobre a forma de rodízio. 69 

3.2 Composição atual da CPA: O Professor Jader Afonso Savi Mondo, presidente da 70 

CPA, agradeceu o apoio e colaboração de todos os membros da CPA, disse que o 71 

período em que esteve na presidência foi de grande aprendizado. Em seguida, leu a 72 

RESOLUÇÃO N° 073/2013/CONSUNI, que trata do rodízio da CPA, especificamente o 73 

Capítulo II – Da Constituição e do Funcionamento, Seção I – Da Constituição, parágrafo 74 

4º - A presidência da CPA será exercida por um docente ou técnico universitário, 75 

descritos nos incisos I, II, III e IV (COAI, docente, técnico, técnico da reitoria) eleito pela 76 

maioria simples dos membros da CPA. Em seguida, informou que a eleição será na 77 

reunião de 25/04/2017. O Prof. Jader Afonso Savi Mondo informou que a composição da 78 

CPA era: 3.2.1 Docentes: CEAD, FAED, CESFI, ESAG, CEFID, CERES, CEO; 3.2.2 79 

Técnicos: CEART, CAV, CCT, CEPLAN, CEAVI; 3.2.3 Discentes: CEFID, CEART, 80 

CEPLAN; e que a 3.3 Nova Composição (Rodízio) passa a ser: 3.3.1 Docentes: 81 

CEART, CAV, CCT, CEPLAN, CEAVI (+2); 3.3.2 Técnicos: CEAD, FAED, CESFI, 82 

ESAG, CEFID, CERES, CEO (-2 por sorteio); 3.3.3 Discentes: CEAD, FAED, CESFI, 83 

ESAG, CERES, CEO, CAV, CCT, CEAVI (sortear 3). Desta forma, passou-se ao item 84 

3.4 Sorteios e Indicações: 3.4.1 Dinâmica dos sorteios: definida de comum acordo 85 

restou aprovada a sugestão apresentada. 3.4.2 Sorteio de 2 Centros para permanecer 86 

como represente docente: A professora Rita de Cássia Paula Souza, representante da 87 

COAI, solicitou que a avaliadora Andréa Oriques Santos (CEART) retirasse 2 papéis do 88 
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envelope, foram eles CESFI e ESAG, Portanto, permanecerão na CPA, o Professor 89 

Alexandre Magno de Paula Dias (CESFI) e o Professor Lisandro Fin Nishi (ESAG. 3.4.3 90 

Sorteio de 3 Centros para compor a representação discente. Na sequência, passou-91 

se ao sorteio de 3 membros para compor a representação discente. Entre os 12 centros, 92 

9 ainda não foram representados na CPA, são eles: CEAD, FAED, CESFI, ESAG, 93 

CERES, CEO, CAV CCT e CEAVI. Como anteriormente, procedeu-se o sorteio e 94 

restaram sorteados o CEAD, CESFI e CCT. Nesse momento, a Professora Carmen Maria 95 

Cipriani Pandini (CEAD) informou que o CEAD não possui representação acadêmica, 96 

pois não há essa previsão no Estatuto da UDESC. De posse desta informação, sorteou-97 

se mais um centro, sendo o CEAVI. 3.4.4. Sorteio dos membros sociedade civil 98 

organizada (titular e suplente) Conselhos: CRA, CRB14, CRC, CREF3, CRBio, 99 

CORECON, CREFITO10, CRMV: Sorteio dos membros da sociedade civil organizada 100 

(titular e suplente). O Professor Jader Afonso Savi Mondo, presidente da CPA, fez a 101 

leitura da parte da RESOLUÇÃO N° 073/2013/CONSUNI, que trata do rodízio da CPA, 102 

especificamente o Capítulo II – Da Constituição e do Funcionamento, Seção I – Da 103 

Constituição, parágrafo 3º - O representante da sociedade civil organizada, e respectivo 104 

suplente, serão sorteados, em forma de rodízio, entre as indicações dos conselhos 105 

profissionais ou entidades de classe, relacionados às áreas dos cursos oferecidos pela 106 

UDESC. E dentre os conselhos que encaminharam representantes, já citados 107 

anteriormente, foi sorteado para compor a CPA, o Conselho Regional de Educação Física 108 

da 3ª Região (CREF3-SC), sendo o Sr. Irineu Wolney Furtado o membro efetivo e o Sr. 109 

Nilton Furquim Júnior, seu suplente. 3.4.5 Indicação dos membros discentes dos 110 

Centros sorteados; 3.4.6 Indicação dos membros (docentes e técnicos) dos 111 

Centros que participaram do rodízio; 3.4.7 Indicação/manutenção do técnico da 112 

Reitoria (Titular e Suplente): A professora Rita de Cássia Paula Souza, representante 113 

da COAI, comunicou que serão enviadas CIs para os presidentes das CSAs informando 114 

sobre o sorteio e rodízio e solicitando que os nomes dos novos membros sejam 115 

encaminhados até dia 10/04/2015, prazo regulamentar para a convocação dos novos 116 

membros da CPA, que deverão ser empossados dia 25/04/2017. Sobre a indicação do 117 

técnico da reitoria para compor a CPA, o Professor Jader Afonso Savi Mondo, presidente 118 

da CPA, questionou oficialmente ao Sr. Jorge André Wilbert (representante técnico da 119 

reitoria) sobre sua intenção de permanecer na CPA, e o mesmo respondeu que sim. A 120 

professora Rita de Cássia Paula Souza, representante da COAI, informou a todos então, 121 

que fará ampla divulgação entre os técnicos para o preenchimento da vaga de suplente, 122 

uma vez que a técnica Bruna Regina Gonzaga Brito (Reitoria/PROAD) solicitou seu 123 

desligamento da CPA. 3.5 Datas das Reuniões em 2017: 25/04 (Preparar a AAC 124 

2017/1), 27/06, 29/08, 03/10 (Preparar a AAC 2017/2), 12/12: O Professor Jader Afonso 125 

Savi Mondo, presidente da CPA, apresentou as datas e destacou os principais temas a 126 

serem discutidos nas reuniões, a saber: 25/05, 27/06 (Final da Avaliação Interna dos 127 

cursos da UDESC, Resultados disponíveis e orientações quanto a obtenção de dados), 128 

29/08, 03/10 (Sensibilização da Avaliação Interna, Seminário de avaliação) e 12/12 129 

(Balanço de 2017 e preparação de 2018), ficando desta forma aprovadas. 3.6 Resultado 130 

do ENADE 2015: 3.6.1 IGC UDESC - Posição da UDESC no ranking das IES 2015; 131 

3.6.2 Nota ENADE e CPC (CSAs da ESAG, CEAVI e CEART): A Profa. Rita de Cássia 132 
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Paula Souza informou aos presentes o atraso no INEP para publicação dos resultados do 133 

ENADE, o que resultou no atraso do Relatório de Gestão da COAI. Em seguida, informou 134 

os conceitos dos cursos da UDESC que participaram dessa avaliação em 2015: 135 

Administração Empresarial (ESAG), ENADE 5, CPC4; Administração Pública (ESAG) 136 

ENADE 4, CPC 4; Administração Pública (Extinção) ENADE 3, CPC 3; Ciências 137 

Contábeis (CEAVI) ENADE 4, CPC 4; Ciências Econômicas (ESAG) ENADE 5, CPC 4; 138 

Design Gráfico (CEART) ENADE 4, CPC 4; Design Industrial (CEART) ENADE 3, CPC 3. 139 

Informou também que o IGC da UDESC baixou da 4 para 3, o que representou uma 140 

queda no ranqueamento estadual e nacional. Comentou que o IGC também é composto 141 

pelo CPC e esse último também compreende o ENADE. A Prof. Julice Dias (FAED) 142 

sugeriu que os NDEs trabalhem com mais zelo os resultados das avaliações internas e 143 

externas e incentivem um trabalho com foco no ENADE. A Letícia Lazzari (técnica 144 

CESFI) como ex-aluna, relatou que percebeu a falta de conhecimento sobre a prova do 145 

ENADE. A Vanessa Carla do Livramento (técnica CEAVI) informou que convidou um 146 

palestrante para explicar sobre a importância do ENADE e considerou que essa ação deu 147 

bons resultados. 3.7 Avaliação das Ações dos Cursos 2016: 3.7.1 Comparativo 148 

2016.1 e 2016.2 com resultados atualizados: A prof. Rita de Cássia Paula Souza, 149 

representante da COAI informou que o resultado da Avaliação Interna de 2016 foi 150 

enviada a todos os membros da CPA por e-mail e ressaltou o resultado atualizado, pois a 151 

porcentagem informada no ano passado (5%) não estava correto porque deve ter havido 152 

algum problema no sistema. A porcentagem correta de participação foi 20% de discentes 153 

e 30% de docentes. Em seguida, mostrou uma tabela comparativa entre 2016-1 e 2016-154 

2, destacando os centros que ficaram em primeiro lugar, ou seja, em 2016-1 a maior 155 

participação entre os discentes foi o CESFI com 47,34% e a maior participação entre os 156 

docentes foi o CEAVI, com 70,91%. Em 2016-2 a maior participação entre os discentes 157 

foi o CESFI com 26,45% e a maior participação entre os docentes foi o CESFI com 158 

67,65%. O Prof. Jader Afonso Savi Mondo destacou que a queda da participação no 159 

segundo semestre ocorreu possivelmente em função dos problemas no SIGA que já 160 

foram resolvidos. Houve um breve debate sobre os resultados e passou-se ao item 3.7.2 161 

Indicação de um membro da CSA para ter acesso ao SIGA: a Profa. Rita de Cássia 162 

Paula Souza (COAI) informou que dentre os Representantes Docentes, apenas o CERES 163 

fez a indicação, faltando, portanto, a indicação do CEAD, FAED, CEFID, ESAG, CESFI, 164 

CEO. Dentre os Representantes Técnicos, recebidas as indicações do CAV, CEPLAN, 165 

CEAVI, restando fazer a indicação o CEART e o CCT. Nesse momento o Prof. Alexandre 166 

Magno de Paula Dias (CESFI) através de sua representante, Mírian Simão, informa que 167 

já fez o encaminhamento por malote e a Técnica Andréa Oriques (CEART) informou que 168 

ela mesma será responsável pelo acesso ao SIGA. Em seguida, a Profa. Rita de Cássia 169 

Paula Souza (COAI) reforçou a importância da indicação, comentou sobre o Termo de 170 

Confidencialidade e Sigilo que deve ser impresso, assinado e enviado por malote e 171 

informou que a técnica Maristela Mendes elaborou um Tutorial para extração dos 172 

relatórios e que o mesmo está sendo enviado às CSAs que indicaram nomes. A Profa 173 

Carmen Maria Cipriani Pandini (CEAD), disse que precisa se afastar da CPA por outras 174 

funções que está desenvolvendo, mas reforça que continuará uma parceira da comissão, 175 

visto ser representante da UAB, onde está sendo cobrada sobre o desempenho 176 
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acadêmico. Passamos ao item 3.7.3 Novo Instrumento: resultados dos trabalhos da 177 

subcomissão: o Prof. Jader Afonso Savi Mondo disse que as sugestões para alteração 178 

da Resolução estavam praticamente prontas, que vai formatar o documento e enviar por 179 

e-mail para apreciação. A Profa. Rita de Cássia Paula Souza informou que as perguntas 180 

do instrumento de Avaliação Interna presencial e EaD foram agrupadas da seguinte 181 

forma: primeiro as questões das duas subcomissões da CPA, depois as questões 182 

aplicadas pelo ENADE, cujo modelo deve ser seguido, conforme aprovado nas reuniões 183 

anteriores, e ainda as perguntas usadas pelo CCT e as diretrizes do MEC. Informou 184 

ainda que encaminhará para os membros da CPA para que façam as sugestões sobre as 185 

perguntas que devem ser aplicadas no novo instrumento. O técnico Jorge André Wilber 186 

(Reitoria) se colocou à disposição para receber as sugestões, compilar e fazer um 187 

tratamento final para aprovação da CPA. No item da pauta 3.8 Relatório de Fragilidades 188 

e Ações Corretivas, o Prof. Jader Afonso Savi Mondo comentou sobre a importância do 189 

documento que dará sugestões ao Plano de Gestão, além de subsidiar o Seminário de 190 

Avaliação que ocorrerá em Outubro. 3.8.1 Modelo do Relatório de Fragilidades e 191 

Ações Corretivas a ser preenchido até 17/09: a Profa. Rita de Cássia Paula Souza 192 

(COAI) reforçou a informação de que o modelo de Relatório já foi encaminhado por e-mail 193 

e solicitou atenção de todos para o prazo de entrega que será dia 17/09/17. 3.8.2 194 

Objetivo do envio dos cronogramas das reuniões e Planos de Trabalho das CSA’s 195 

até 06/03: ainda com a palavra, a Profa. Rita de Cássia Paula Souza (COAI) falou sobre 196 

a solicitação que fez às CSA’s para que enviassem à COAI os cronogramas de reuniões 197 

e os Planos de trabalho, para que a COAI estivesse mais presente nos centros, 198 

fortalecendo a Avaliação e a própria comissão setorial. Informou que recebeu apenas do 199 

CERES, CAV, CEPLAN, CEAVI, restando serem enviados do CEAD, FAED, CEFID, 200 

ESAG, CESFI, CEO, CEART e CCT. Para finalizar, solicitou que os membros da CPA 201 

solicitem dos membros das CSA’s o pronto envio dos documentos solicitados. 4 202 

Informes Gerais: O técnico Jorge André Wilber (Reitoria) sugere que com a troca dos 203 

membros da CPA, a COAI faça uma apresentação sobre as ações desenvolvidas na 204 

próxima reunião. 5 Comunicações Pessoais: não houve qualquer manifestação. Nada 205 

mais havendo a registrar, eu, Rita de Cássia Paula Souza, representante da COAI na 206 

CPA, lavrei essa ata. Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. 207 

Florianópolis, vinte e um de março de dois mil e dezessete. 208 

209 

 


