
ATA 009/2020-Comissão de Autoavaliação do PPGL 
No dia 09 de setembro de 2020, às 9h30min, reuniram-se virtualmente, pelo 
link https://meet.google.com/njp-kymk-hdu, os membros da Comissão de 

Autoavaliação do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL). Fizeram-se 
presentes, na chamada de vídeo pela plataforma Meet, as docentes Alcione 
Tereza Corbari, Dantielli Assumpção Garcia, Luciane Thomé Schröder e Marcia 
Sipavicius Seide, e os discentes Higor Cavalcante e Kaline Cavalheiro. Nessa 
reunião, foi apresentada a versão preliminar do Relatório do Processo de 
Autoavaliação do PPGL, com as análises das respostas dadas aos 
questionários pelos docentes, discentes regulares, especiais e egressos do 
Programa de Pós-Graduação. Foram acordadas, para a finalização do trabalho 
da Comissão, a elaboração da análise do item “Perfil” (Docente, Discente 
Regular, Discente Especial e Discente Egresso) presente nos questionários, a 
criação da seção “Recomendações” (ao PPGL, à Instituição e à Comissão) no 
final do Relatório, a elaboração o material gráfico (artes de capas etc.) e a 
realização da revisão do material. Também se deliberou sobre: 1. A alocação 
dos questionários na página do PPGL e 2. A realização de um evento/encontro 
com o objetivo de reunir os docentes e os discentes do programa para 
apresentação do trabalho realizado pela Comissão de Autoavaliação do PPGL 
a ser realizado no dia 03 de dezembro de 2020 com a presença da Docente e 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação Sanimar Busse. As próximas etapas 
para a finalização da Autoavaliação do PPGL no ano de 2020 se estenderão 
nos meses de outubro e novembro (16/10/2020: data para entrega da análise 
dos Perfis; 20/11/2020: Versão Final do Relatório do Processo de 
Autoavaliação do PPGL). Ressalta-se que trabalho dos membros da Comissão 
de Autoavaliação foi realizado também por meio de trocas de email para 
discussão do formato a ser seguido para a análise dos questionários e sua 
versão final. 
Cascavel, 09 de setembro de 2020. 
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