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Data: 04 de março de 2015  
Horário: 14h15min 
Local: Miniauditório do Prédio da Reitoria  
 
 
Presenças: docentes Francisco de Paula Marques Rodrigues, José Antônio 
Weykamp da Cruz, Wemerson Delcio Parreira; Marília do Amaral Dias;  funcionários 
Josiane Bülow Gomes, Maurício Romel Lopes Karini, Paula Pruski Yamim; 
representantes da sociedade civil Henrique Walner Alves de Feijó, José Artur Torres 
Ronna; convidados docentes, Ieda Lourdes Gomes de Assumpção, Luiz Fernando 
Tavares Meirelles e Matilde Contreras; funcionárias Francielle Gastal e Alessandra 
Castro. Justificou ausência a docente Letícia Oliveira de Menezes.  
 
1- Agradecendo a participação dos presentes, a coordenadora da CPA, Paula Pruski 
Yamim, deu início à reunião, esclarecendo que essa reunião teve caráter 
extraordinário, já prevendo mais algumas ao decorrer dos meses. 
 
2–Situação da Educação a Distância na UCPel 
 
A Coordenadora passou a palavra ao senhor Luiz Fernando Tavares Meirelles, 
responsável pela Educação a Distância (EAD) na universidade, para que 
apresentasse e esclarecesse a situação atual em que se passa por processo de 
credenciamento e autorização de curso na modalidade EAD, salientando que a 
avaliação institucional nesta modalidade (de acordo com diligência recebida) pode 
ter características diferentes e a CPA precisa tomar conhecimento. Luiz Fernando 
Tavares Meirelles apresentou o caminho que a UCPel tem feito para se credenciar 
como universidade autorizada a oferecer cursos a distância. Após, sugeriu propostas 
de ações de avaliação sensíveis às necessidades da EaD, em complementação 
àquelas já praticadas. Foi deliberado pelo grupo que cada membro fará sua análise 
e o assunto será discutido na próxima reunião. 
 
3- Plano de ação: Relatório de Autoavaliação 2014 
 
A Coordenadora da CPA informou que foi emitida pelo INEP Nota Técnica, definindo 
o modelo de relatório de autoavaliação institucional, sendo sugerido que, na parte do 
desenvolvimento, sejam contemplados os cinco eixos do instrumento de avaliação 
externa. Argumentou, ainda, que neste relatório de 2014 se adapte o roteiro, mesmo 
que no ano da avaliação não se tenha cumprido. A seguir, foi feita breve 
apresentação do relatório de autoavaliação institucional de 2014, sendo debatidos 
alguns pontos sobre as pesquisas de opinião. O docente Francisco de Paula 
Marques Rodrigues recomendou que na pesquisa de opinião com alunos elaborada 
através dos questionários do estudante do ENADE, se explique o processo de 
junção dos dados gerais retirados da soma através das médias encontradas nas 
análises dos ciclos de 2010, 2011 e 2012. Ficou acertado que subcomissões iriam 
discutir o relatório de autoavaliação em encontros nos dias 11, 12 e 16 de março, às 



14h30min, neste mesmo local. Em relação às próximas avaliações dos professores 
pelos alunos, foi solicitado à Gerente do STI Josiane Bülow Gomes que o 
questionário esteja disponibilizado a partir de 01/04/2015, ficando o período de 
01/09/2015 a 12/12/2015 para o segundo semestre.  
 
3 – Outros Assuntos 
 
Pedindo a palavra, o representante da sociedade civil José Artur Torres Ronna 
relembrou o problema ocorrido no entorno da Universidade, divulgado em nota 
oficial, sugerindo à Reitoria buscar apoio junto ao vereador Marcus Cunha e seus 
colegas da Câmara Municipal para sensibilizar, ainda mais, os entes públicos 
responsáveis pela solução de problema recorrente que angustia a Instituição e 
moradores próximos. Nada mais havendo a tratar, a coordenadora da CPA deu por 
encerrada a reunião, sendo lavrada por mim, Clara Barbosa, a presente ata. 


