Síntese da Reunião do PAIUNG
DATA

Dia 18 de abril de 2018

LOCAL

Universidade de Passo Fundo – UPF / Prédio D3 - Faculdade de Educação – FAED / sala 205.

INSTITUIÇÕES E SEUS REPRESENTANTES

Isabel Cristina Cezar da Rosa
Diulia Gabriela Cardoso

Maria L. Backes Hartmann
Sirlei Lauxen
Solange B. Billig Garces Pró-Reitora de Graduação.

Não houve participantes

Não houve participantes

Não houve participantes

Alana Petry
Denis Duarte Barnes
Edi Fassini
Franciele Maria Kramer

Denizar Melo
Lisiane Trevisan Sandi

Não houve participantes

Não houve participantes

Cristiane Villa
Magna S. C. Dalla Rosa

Não houve participantes

Charles Ricardo Alves

Carine Cristine de Gasperi
Daniela de Souza Woitezak
Dorotéa Marques
Fabiano Lopes Chiesa
Vera B. Pasqualotto Gaelzer

Mônica Santos
Vera Mª da Fonseca Ramos
Não houve participantes

PAUTA E ASSUNTOS TRATADOS
1º Abertura da Reunião: Os representantes das IES participantes na reunião foram recebidos pelo Coordenador da Divisão de Avaliação
Institucional Professor Fabiano Chiesa e as funcionárias da Divisão de Avaliação Institucional da UPF. O vice-reitor Administrativo da UPF,
professor Agenor Dias de Meira Junior, deu as boas-vindas aos participantes e membros do Paiung, destacou em sua fala receptiva a importância
da UPF em promover e participar de encontros que promovem as trocas de ideias e percepções sobre as novas ferramentas de avaliação, em
razão de que são muitas as mudanças que estão ocorrendo e que impactam diretamente as IES.
2º Posse da Nova Gestão 2018/2019: Após agradecer a presença do Vice-reitor administrativo da UPF, o professor Fabiano Lopes Chiesa
anuncia que, a nova gestão 2018 estará sobre seu comando com o auxílio do professor Denizar Melo da PUCRS. Ante de acolher os
representantes das IES presentes, foi solicitado ao Charles Ricardo Alves coordenador do PAIUNG 2016/2017 que fizesse o uso da palavra.
Charles agradeceu o tempo em que coordenou o programa, salientou as inquietações nos processos avaliativos e suas novas configurações e se
dispõem para auxilio a nova gestão. Magna Stella Cargnelutti Dalla Rosa da UNIJUÍ vice-coordenadora do programa 2016/2017 agradeceu pelo
trabalho desenvolvido conjuntamente no período de coordenação e destacou também, a importância do grupo se manter unido. Pois, há uma
necessidade de resgatar as instituições para este dialogo. Professor Fabiano agradece o trabalho desempenhado por eles no período, destacou que
no decorrer de sua gestão manterá os trabalhos já desenvolvidos e com o fortalecimento do grupo. O professor Denizar Melo auxiliará como
vice-coordenador a gestão 2018/2019 e para ele o trabalho de debater e pensar nos processos de avaliação é de extrema importância, ele declara
que “a avaliação é o pulmão das universidades”, por isso o cuidado e a constante atenção de todos.
3º Apresentação: A apresentação sobre a Discussão dos Novos Instrumentos de Avaliação do MEC foi realizado pela professora Daniela De
David Araújo, coordenadora da Divisão de Graduação da UPF. Foi apresentado conforme a nova legislação de avaliação da educação superior
(Portaria nº 1.382 e Portaria nº 1.383 de 31 de outubro de 2017) e a discussão foi subsidiadas pelos novos instrumentos de avaliação. Professora
Daniela elencou as percepções dela e das equipes de trabalho das divisões da UPF tem questionado e trabalhado. Destaca ainda, que as
percepções são subjetivas de cada IES, mais isso não significa que o dialogo não deva acontecer, declarou. Afirmou que, pelo contrário, somente
o trabalho coletivo fortalecerá as instituições. Durante a apresentação os participantes foram relatando os questionamentos das suas IES e
algumas ações que tem sido utilizada para responder os itens dos novos instrumentos. Surgiu dentro das discussões, que cada vez mais o trabalho
entre as coordenações acadêmicas, os Núcleos Docentes Estruturantes (NDE), as gestões institucionais e as CPAs deve ser efetiva. Repensar
políticas institucionais; utilizar-se dos resultados das avaliações externas para reestruturação dos PPCs; elaborar instrumentos de avaliação
intermediários dentro dos cursos e devolutivas a comunidade acadêmica.
Após a finalização da apresentação da professora Daniela, professor Fabiano solicitou aos participantes que se apresentassem e relatassem de
que maneira as suas instituições tem se organizado para as novas exigências do MEC. Todos se apresentaram e brevemente explicaram trabalhos
desenvolvidos e ações previstas.
Intervalo para Almoço.

4º Assuntos Gerais:
Plano de ação 2018/2019: Professor Fabiano retoma a reunião solicitando ao Charles que descrevesse as atividades propostas no plano de ação
de 2016/2017 e se foram concluídas. Houve a leitura dos itens e observaram-se que algumas ações poderão continuar para a gestão 2018/2019,
outros itens serão encaminhados, todos os participantes concordaram. O plano de ação 2018/2019 logo que estiver finalizado estará disponível
no site do Paiung.
Calendário de encontros: Foram definidas as datas das próximas reuniões do grupo, acontecerão no dia 20 de junho na UNIJUÍ e no dia 12 de
setembro na UNICRUZ. O grupo também foi convidado a participar do evento, “X CIDU - Congresso Ibero-americano de Docência
Universitária: O envolvimento estudantil na Educação Superior". Nos dias 30 de outubro a 1º de novembro, na Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul – PUCRS, Prédio - Salão de Atos (prédio 4) e nas dependências do prédio 50 - PUCRS. Mais informações pelo
site: http://www.pucrs.br/eventos/inst/xcidu/
Site do PAIUNG: O site estará sendo atualizado pela funcionária da Divisão de Avaliação Institucional da UPF Sra. Daniela. No site será
disponibilizado o plano de ação do biênio 2018/2019, a sínteses das reuniões, agenda de encontros do grupo, eventos e a atualização dos contatos
da nova coordenação Paiung 2018/2019.

Passo Fundo, 18 de abril de 2018.

