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Reunião de instalação da Comissão

Data:  12 de julho de 2004

Horário:  16  horas

Presença:  Prof. Alencar Mello Proença, Reitor; Profª. Miriam Siqueira da Cunha,
Pró-Reitora de Graduação e os membros da CPA, nomeados pela Portaria

Nº. 056/2004, como segue: Corpo Docente: Francisco de Paula Marques Rodrigues,
Gilberto Rudi Treptow, Luiz Antonio Bogo Chies e Paulo Domingos Mieres Caruso;
Corpo Discente: Alessandro Oliveira de Moura e Juliana Froner de Oliveira; Corpo
Técnico-Administrativo: Loiva Fernandes Andrade, Márcia de Castro Rachinhas e Paula
Pruski Yamin; Sociedade Civil Organizada: Henrique Walner Alves Feijó e João
Francisco Neves da Silva. A Profª. Heloisa Maria Nora do Rosário, também
representante do Corpo Docente, não compareceu por se encontrar lecionando em
outro município.

1 – Abertura dos trabalhos pelo Sr. Reitor, considerando a partir de então instalada a
CPA – COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO. Disse da constituição da CPA,
destacando que o Prof. Chies, além de integrar o grupo de representantes do Corpo
Docente, é o Presidente da ADUCPel – Associação dos Docentes da UCPel.
Manifestou também que os representantes do Corpo Discente foram indicados pelo
Diretório Central dos Estudantes. Quanto aos representantes da Sociedade Civil
Organizada, o Economista Henrique Walner Alves Feijó representa a AZONASUL –
Associação dos Municípios da Zona Sul, entidade com área geográfica de abrangência
similar à da UCPel. Quanto ao Médico João Francisco Neves da Silva, como Presidente
do Conselho Municipal de Assistência Social, representa o segmento da sociedade
local em um campo no qual a Universidade tem grande interação. Por outro lado,
segundo o Sr. Reitor, estes dois representantes são pessoas que já atuaram
profissionalmente na UCPel e, portanto, conhecem sobre sua estrutura, funcionamento
e cultura organizacional. Em prosseguimento o Sr. Reitor manifestou que, de acordo
com a legislação, a CPA  tem plena autonomia de trabalho. Assim, espera que seus
membros tenham a mais absoluta liberdade de atuação, sendo inclusive a CPA a
responsável pela prestação de informações ao MEC sobre o tema avaliação. Reiterou
que gostaria que a CPA tivesse uma posição crítica , oferecendo sua apreciação e
sugestões para as decisões da Reitoria. Encerrando, agradeceu a participação de
todos, em especial dos representantes da Sociedade Civil Organizada e colocou a
Reitoria à disposição para atender as necessidades de instalação, infra-estrutura e
operacionalidade da CPA, inclusive com a possibilidade de alocação de horas para este
trabalho.

2 – A Profª. Miriam, Pró-Reitora de Graduação, a quem o Sr. Reitor designou como elo
de ligação entre a CPA e a Reitoria, informou que nesse dia 12 estava sendo publicado
no Diário Oficial da União, a portaria que regulamenta o SINAES – Sistema Nacional de



Avaliação do Ensino Superior. Manifestou também que, dada a autonomia que a lei dá
à CPA, a Reitoria não designou um(a) Coordenador(a), que deverá ser escolhido(a)
pelos membros da Comissão ainda nessa data, uma vez que a CPA deve ser
cadastrada no INEP/MEC até o dia 14 de julho, quarta-feira dessa semana. Finalmente,
desejando êxito nos trabalhos da Comissão, colocou-se à disposição para atender à
CPA quanto a sua instalação, infra-estrutura e apoio administrativo.

3 – O Sr. Reitor pediu permissão para retirar-se, juntamente com a Sra. Pró-Reitora, a
fim de dar plena liberdade aos trabalhos da CPA que iniciavam-se ali.

4 – O Prof. Caruso iniciou as intervenções, fazendo um relato de sua participação na
reunião do PAIUNG – Programa de Avaliação Institucional das Universidades
Comunitárias Gaúchas, realizada nos dias 8 e 9 de julho, na URI, em Erechim.
Segundo sua percepção, todas universidades tem seu processo interno, mas todas
estão no mesmo nível de expectativas em relação ao SINAES, aguardando maiores
informações e regulamentação. Disse ter sido marcada nova reunião temática do
PAIUNG para o mês de setembro, que poderá ser realizada ou em Passo Fundo ou
aqui na UCPel.

5 – O Prof. Francisco sugeriu que se fizesse, para conhecimento de todos, uma revisão
do trabalho de avaliação institucional desenvolvido até aqui na universidade. De igual
forma, que se fizesse uma leitura de alguns referenciais teóricos sobre avaliação antes
de se tomar quaisquer decisões mais operacionais. Para isto decidiu-se repassar a
todos os textos que foram apreciados pelos Diretores das Escolas.

6 – O Prof. Treptow fez uma rápida exposição dos trabalhos da antiga Comissão de
Avaliação Institucional e a situação atual, informando que o Relatório Final daquele
processo encontra-se com a Reitoria desde o início deste ano.

7 – A Profª Paula disse que poderia, se autorizada pela Reitoria, repassar aos membros
da Comissão, cópia, em meio eletrônico ou CD, desse Relatório da Avaliação
Institucional, o que foi aceito e considerado bom pelo grupo.

8 – Foi sugerido e aprovado que, na próxima reunião, seja apresentado um resumo
desse Relatório Final, através de recursos multi-mídia.

9 – Na seqüência, houve troca de informações entre os presentes, sobre a experiência
de Avaliação Institucional da UCPel e sobre processos de avaliação em geral.

10 – Dada a necessidade de escolher-se a Coordenação da CPA, após debates, foi
aprovado o nome do Prof. Gilberto Rudi Treptow, como primeiro Coordenador da
Comissão.

11 – O Prof. Treptow ficou de enviar a todos o material da reunião, a portaria de
regulamentação do SINAES, bem como publicações do PAIUNG e da CAI/UCPel.

 12  - Finalmente foi marcada a quarta-feira, dia 04 de agosto de 2004 como a próxima
reunião da CAP, às 09 horas, no salão de atos da Reitoria.


