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Ata da reunião da Comissão Local de Avaliação – Nº 01/2017 

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, a Comissão Local de Avaliação 

(CLA) esteve reunida com a presidente da Comissão Própria de Avaliação (CPA), professora Ana 

Cristina da Silva Rodrigues, com o professor Ronaldo Colvero, diretor do Campus São Borja, 

com a professora coordenadora do curso de Ciências Humanas – Licenciatura, Carmen Regina 

Dorneles Nogueira, e as professoras Lauren de Lacerda Nunes, Nola Patrícia Gamalho e 

Lisianne Sabreda Ceolin. Foram tratadas as seguintes pautas: 1) estruturação da CLA; 2) 

apresentação do Relatório de Avaliação 2016; e 3) preparação para a visita do MEC ao curso de 

Licenciatura em Ciências Humanas, que ocorrerá nos dias 28 e 29 do corrente mês. Sobre a 

composição da CLA, foi informado, por este coordenador, que não há “representante 

externo”, os demais postos estão preenchidos; quanto ao Relatório de autoavaliação 

institucional 2016, que tratou dos cinco eixos estabelecidos pelo SINAES: Eixo 1 – 

Planejamento e Avaliação Institucional; Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional; Eixo 3 – 

Políticas Acadêmicas; Eixo 4 – Políticas de Gestão; Eixo 5 – Infraestrutura Física, a professora 

Ana Cristina fez a explanação do conteúdo do documento e informou que esse já havia sido 

divulgado junto à Reitoria e aos demais diretores dos câmpus. A mencionada professora 

solicitou a esse coordenador que enviasse o Relatório aos coordenadores de curso do campus 

São Borja, com o pedido de encaminhamento de suas apreciações até o próximo dia 15, 

relativamente às seguintes questões: 1) quais ações são necessárias visando melhorias em 

cada curso, a partir dos resultados da avaliação? 2) quais as eventuais dificuldades 

encontradas em relação à metodologia da avaliação? A professora Ana Cristina sugeriu que 

tais questões sejam trabalhadas no interior dos cursos. Os dados sumarizados do Relatório de 

Avaliação 2016 serão expostos à comunidade acadêmica local através de painel específico com 

informações da CLA/CPA. Sobre os preparativos à visita da Comissão do MEC, esse 

coordenador informou à presidente da CPA que todos os documentos pertinentes à história e 

à atualidade da CPA e da CLA já estavam apensados em pasta própria e que o curso de Ciências 

Humanas – licenciatura estava plenamente atendido pela Comissão Local de Avaliação nesse 

período preparatório. Nada mais havendo a tratar, eu, Miro Bacin, lavrei a presente ata que 

por mim será assinada. 

 


