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Data: 05 de outubro de 2005
Horário: 09h00
Local: Prédio A - Sala 105
Presença: professores Francisco, Caruso e Treptow; servidoras Loiva e Paula e
Márcia, Dr. Neves e Dr. Feijó pela sociedade civil e aluna Elizangela. O professor
Chies e a professora Heloisa justificaram sua ausência.

Submetida à apreciação dos presentes, a pauta foi aprovada com os seguintes
assuntos:

1 – Aprovação da Ata da Reunião anterior, de 24 de agosto:
Submetida a apreciação foi aprovada por unanimidade.

2 – Resultado das pesquisas de opinião. O Prof. Coordenador apresentou, no
telão, os resultados obtidos até agora. Foram calculadas amostras para cada
universo pesquisado, todas com 95% de nível de confiança e erro máximo de
06%.

2.1 – Pesquisa com os estudantes:
Ainda em andamento e para um universo de 6374, a amostra seria

de 267. Até a data da reunião, 1.325 alunos já haviam participado, já validando a
amostra. Foi decidido que o Centro de Informática emitirá a informação aos
alunos, com um número. O sorteio dos prêmios–participação, (DVDPlayer e
desconto na mensalidade) deverá ocorrer no dia 31 de outubro, quando da
apresentação da Banda Militar no encerramento das comemorações do 45º
aniversário da Universidade.

2.2 – Egressos:
O Sr. Coordenador explicou que foi preparada uma estrutura para

essa pesquisa, no peça usada para inscrições do vestibular, no espaço de
convivência do Campus I. Foram quatro linhas telefônicas, com DDD em aberto,
trabalhando quatro estagiários das 09 às 13 e mais quatro das 17 às 21 horas. A
população era de 3.085 egressos, entre 2002/1 e 2005/1, com uma amostra
calculada por cursos, totalizando 255 respondentes.

2.3 – Comunidade em geral:
Com o apoio do Prof. Fábio Cruz, da disciplina Pesquisa de Opinião,

Escola de Comunicação Social, a pesquisa junto a população em geral contou
com quatro estagiárias. Para uma amostra calculada em 288, referente a uma
população superior a 100 mil, foram feitas 300 entrevistas. Essas mesmas
estagiárias é que digitaram os resultados obtidos.]

2.4 – Funcionários:
Foi calculada um amostra de 148 respondentes para uma população

de 316 técnicos-administrativos. Selecionou-se um grupo de funcionários a quem



coube a aplicação dos questionários por segmentos da Universidade. No total
foram preenchidos 281 questionários.

Os resultados obtidos até agora foram considerados bons pelos membros
da CPA.

3 – Proposta de Regimento da CPA:
Foram discutidas duas propostas de Regimento Interno,

consolidando-se em um único Regimento. Foi incluída mais uma atribuição à CPA,
possibilitando que, além das pesquisas para atender o SINAES, possa acolher,
captar recursos, desenvolver e publicar, também, investigações sobre o tema
Avaliação. Após debate, o Regimento foi aprovado pelos presentes e deverá ser
encaminhado para aprovação pelo Conselho Universitário.

4 – Apreciação do processo de avaliação institucional pelos docentes:
Foi apresentado o parecer da Associação dos Docentes – ADUCpel

– a respeito de duas minutas de questionários enviados par apreciação. O parecer
não oferece aceitação às minutas enviadas, faz observações, mas não apresenta
uma proposta alternativa.

O tema foi amplamente debatido e concluiu-se por aplicar o modelo
que tem questões pelo método Likert, a fim de não atrasar mais o processo, já que
só falta essa pesquisa e a com as instituições parceiras. Decidiu-se que para um
novo ciclo, em 2006, o tema deverá ser aprofundado em discussão com os
docentes. A aplicação do instrumento de pesquisa será feita também pelo sistema
“on-line”, sendo que os professores acessarão ao mesmo através do SAPU.

5 – Outros assuntos:
5.1 – Entidades parceiras:

O Sr. Coordenador apresentou uma minuta do instrumento a ser
utilizado na pesquisa de opinião com as entidades parceiras, entendendo-se como
tal todas as instituições/empresas que mantém convênio, contrato, termo ou
similar com a UCPel. Este questionário deverá ser ainda burilado e será aplicado
mediante pesquisa em visita direta nas entidades.

5.2 – Jornal da Avaliação
Comentou-se sobre a edição do primeiro Jornal da Avaliação, o qual

teve ótima receptividade junto a todos os públicos. Decidiu-se programar novas
edições, já com resultados das pesquisas em andamento e/ou concluídas.

5.3 Página na Internet
Outra decisão tomada foi a de incluir uma página na Internet, através

de “link” na página geral da UCPel. O assunto será providenciado junto ao Centro
de Informática.


