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Data:  09 de setembro de 2004
Horário:  09  horas
Local:  Reitoria da UCPel  -  Sala 105
Presença: professores Francisco, Treptow, Heloisa, Chies e Caruso;  servidoras
Márcia e Loiva e Dr. Neves pela sociedade civil.

Assuntos tratados:

1 – Ata da reunião anterior: foi aprovada.

2 – Reunião do PAIUNG – foi relatado que a próxima reunião do
PAIUNG  será realizada na UCPel, simultaneamente à mais uma Assembléia
Geral do COMUNG. Essa reunião será denominada de V Seminário Temático do
PAIUNG : o SINAES e a Experiência das Universidades Comunitárias Gaúchas. O
evento deverá contar com a participação do Prof. Hélgio Trindade, Presidente do
CONAES - Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior. A data prevista
são os dias 27 e 28 de setembro. Entendeu-se ser essa uma oportunidade ímpar
de esclarecer duvidas sobre o SINAES e que orientarão os trabalhos futuros da
CPA.

3 – Capacitação das CPAs – foi informado aos membros da CPA que
o MEC e o INEP estarão realizando, nos dias 18 a 20 de outubro, em Florianópolis
um seminário regional de Capacitação dos Coordenadores de CPAs. O
Coordenador informou que consultou a Reitoria sobre a possibilidade de termos
mais de um representante nesse evento, o que foi aceito. Assim, a CPA aprovou
os nomes da Profª. Loiva e do Prof. Francisco, além do Coordenador da Comissão
para participarem desse Seminário.

4 – Avaliadores para o INEP. Foi dado conhecimento aos presentes
da Portaria nº. 132, de 26.08.04, do INEP, que trata da inscrição de professores
para o cadastro do Banco de Avaliadores Institucionais do INEP. Essa portaria
possibilita que qualquer professor que preencha os requisitos ali estabelecidos
poderá se inscrever como Avaliador Institucional. As inscrições são feitos através
da Internet, no sítio do INEP.

5 – ENADE – O Coordenador informou o andamento do processo
relativo ao ENADE/2004. Foram feitas reuniões com os Cursos envolvidos e, com
a colaboração do Centro de Informática, estão sendo encaminhadas as inscrições
dos alunos da UCPel enquadrados na realização desse exame.



6 – Documentos do INEP/MEC  sobre Diretrizes e Orientações
Gerais para a Avaliação. Foram discutidos os documentos  e tratado do
encaminhamento do processo na UCPel. Entre outras colaborações. O Prof.
Francisco sugeriu oficiar-se à ADUCPel, buscando o seu maior engajamento no
processo, em especial no que toda à Avaliação dos Docentes. O Prof. Chies disse
entender-se como representante da ADUCPel na CPA, mas concorda que se
formalize esse convite. Falou-se também na possibilidade de realizar um evento
de sensibilização e informação ao Corpo Docente, sugerindo-se como data o dia
15 de outubro, Dia do Professor.


