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A  T  A     D  E     R  E  U  N  I  Ã  O       N º  03/2007 
 
Data: 13 de junho de 2007 
Horário: 09h00 
Local: Reitoria - Sala 105 
Presença: professores Francisco, Brod, Ambrósio e Treptow; servidoras Loiva e 
Paula. Tiveram justificada a sua ausência o professor Chies, a servidora Márcia e 
o Dr. Neves e Dr. Feijó. 
 
Nesta data não foi possível acessar a rede Intranet, em razão de problemas com a 
mesma pela queda de raio na noite anterior. Assim a pauta prevista precisou ser 
alterada. 
 
Assuntos tratados: 
 
1 – Reunião do Programa de Aperfeiçoamento Docente - PADoc 
 
 O Sr. Coordenador relatou sobre a realização do 5º Encontro do PADoc, 
com o tema Aperfeiçoamento e Avaliação Docente: processo e reciprocidade. Na 
sua apreciação e dependendo ainda de tabulações que estão sendo feitas pelo 
PADoc, tanto o instrumento utilizado na avaliação dos docentes como o processo 
seguido obtiveram aprovação pelo plenário. Ressaltou  que a Sra. Pró-Reitora de 
Graduação propõe-se a ir discutir o assunto com os alunos, reunindo-os em 
grupos por cursos ou por escolas.  
 
2 – Processo de Auto-Avaliação Institucional (perspectivas para 2007) 
 
 Inicialmente foi feita uma retrospectiva do que se realizou até esta data e de 
todo o conjunto de informações que se tem disponíveis. Como proposto na última 
reunião, concluiu-se que neste novo ciclo a CPA adotará como base o instrumento 
de avaliação externa utilizado pelo INEP. O Sr. Coordenador apresentou também 
o relatório do INEP sobre o ENADE e suas repercussões na UCPel.  
 Quanto ao processo interno dessa auto-avaliação, decidiu-se de, além dos 
membros da CPA, envolver outras pessoas, inclusive os professores da 
universidade que foram credenciados e treinados pelo INEP como avaliadores 
externos. Para o recesso de julho será feito um ensaio dessa avaliação e, para 
isto, a CPA enviará a seus membros uma cópia do manual.  
 Por último concluiu-se que é necessário esclarecer com a Reitoria o 
assunto da participação da CPA na avaliação dos cursos e no ENADE. 
 
 
 



3 – Outros assuntos 
 
 3.1 – Jornal 
  O Prof. Treptow fez uma breve explanação da proposta para edição 
de um jornal com os resultados da avaliação dos docentes e outras matérias de 
interesse da CPA. Foram feitas algumas sugestões do que incluir, bem como a de 
divulgar o Jornal no SAPU 
 
 3.2 – Encontro do PAIUNG  
  O Sr. Coordenador anunciou a realização de um encontro do 
PAIUNG, na UNIJUÍ, nos próximos dias 21 e 22 de junho, na cidade de Ijuí, evento 
este que será paralelo a uma reunião do COMUNG e que contará com a presença 
de palestrantes do INEP. Colocado o convite aos presentes, não foi aceito por 
ninguém dada a impossibilidade de viajar.  
 
 3.3 – Banco de Dados 
  A servidora Paula perguntou da possibilidade de abrir o atual banco 
de dados do INEP e ENADE para uso da CPA. 
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata. 
 
 
 


