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Data: 04 de novembro de 2014 
Horário: 14h 
Local: Miniauditório do Prédio da Reitoria  
 
 
Presenças: docentes Francisco de Paula Marques Rodrigues, José Antônio 
Weykamp da Cruz, Wemerson Delcio Parreira; funcionários Maurício Romel Lopes 
Karini, Paula Pruski Yamim; representantes da sociedade civil Henrique Walner 
Alves de Feijó, José Artur Torres Ronna; convidados docentes Patrícia Osório 
Guerreiro, Ieda Lourdes Gomes de Assumpção e funcionárias Francielle Gastal e 
Daiane Borges Dias, representando a funcionária Josiane Bülow Gomes. 
Justificaram ausência a docente Letícia Oliveira de Menezes e a representante 
discente Pamela Barros de Leon.  
 
 
1- Agradecendo a participação dos presentes, a coordenadora da CPA, Paula Pruski 
Yamim, deu início à reunião, esclarecendo que será dedicada ao assunto da visita 
dos avaliadores externos para autorização do Curso de Odontologia. 
 
2– Visita dos avaliadores externos para autorização do Curso de Odontologia. 
 
A Coordenadora divulgou a agenda da comissão de avaliação externa do MEC para 
autorização de funcionamento do curso de Odontologia da UCPel com a CPA, sendo 
dia 17 de novembro, das 18h às 18h30min. A seguir, passou a palavra à 
coordenadora do curso de Odontologia, professora Patrícia Osório Guerreiro, que 
fez um breve relato do processo, desde a proposição de um curso que 
complementasse a área, dentro da proposta de atendimento integral à saúde, à 
construção do Projeto Pedagógico do Curso e a elaboração do curso em si. O 
representante da sociedade civil José Artur Torres Ronna questionou se houve 
alguma pesquisa anterior para oferta do novo curso, sendo esclarecido pela 
professora Patrícia Osório Guerreiro que sim, em diferentes aspectos. O professor 
Francisco de Paula Marques Rodrigues salientou a importância da presença dos 
representantes das diferentes áreas que compõem a CPA, quando da visita da 
comissão de avaliadores externos do MEC, como também das evidências das 
reuniões e divulgação à comunidade externa, o que evidencia que a CPA está 
realmente sendo um indicador do SINAES, cumprindo sua missão e que, 
efetivamente, o processo de avaliação é traduzido em ações. Neste sentido, 
observou o valor do material de apoio à autoavaliação de cursos, baseado no 
instrumento de avaliação externa dos cursos de graduação sendo, inclusive, 
evidência de que a CPA intervém também na avaliação dos cursos. Lembrou ainda 
da importância deste material no preparo do curso de Odontologia. Aproveitou para 
reiterar a necessidade de autonomia da CPA em relação às suas necessidades, com 
um estatístico e desenvolvedor, demonstrando às comissões externas sua 
transparência em relação às informações. O professor José Antônio Weykamp da 
Cruz lembrou aos presentes que nas visitas anteriores das comissões do MEC não 



houve foco no que se faz a partir de ser CPA, podendo se esperar que agora seja 
feito isto e, mais do que evidências, é necessária a percepção da naturalidade do 
discurso dos membros, e que tem que se ter clareza sobre o instrumento de 
autoavaliação de cursos elaborado pela CPA em relação ao instrumento de 
avaliação dos cursos de graduação. Complementando, a coordenadora da CPA leus 
aos presentes o texto enviado ao MEC, também constante do projeto pedagógico do 
curso de Odontologia, salientando os aspectos importantes ao conhecimento de 
todos. Outro assunto foi a questão da acessibilidade, tendo a Coordenadora relatado 
uma reunião da comissão de acessibilidade da Universidade, com a presença da 
avaliadora externa credenciada pelo MEC, professora Myriam Siqueira da Cunha, 
que esclareceu a subjetividade desta questão, sendo mais importante que a 
Instituição demonstre estar trabalhando neste sentido, com projeto a curto, médio e 
longo prazo, especificado dentro do planejamento estratégico 
 
 
3 – Outros Assuntos 
 
A coordenadora da CPA relatou que a pesquisa de opinião junto aos funcionários 
está marcada para o dia 11 de novembro, dividida em 7 horários, apresentando o 
banner que acompanhará esta pesquisa, onde consta o que é a CPA e qual seu 
objetivo. Solicitou que, além da CPA executiva, alguns membros possam estar 
presentes em diferentes horários. Conjuntamente será divulgada a visita dos 
avaliadores do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade – PGQP. Nada mais 
havendo a tratar, a coordenadora da CPA deu por encerrada a reunião, sendo 
lavrada por mim, Clara Barbosa, a presente ata. 


