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Data: 15 de junho de 2005
Horário: 09h00
Local: Prédio A - Sala 105
Presença: professores Francisco, Heloísa, Treptow, Chies e Caruso; servidoras
Loiva e Paula e Dr. Neves pela sociedade civil. A servidora Márcia não
compareceu por se encontrar em férias e o Dr. Feijó, por estar viajando.

Assuntos tratados:

1 – Aprovação da Ata da Reunião anterior, de 23 de março.
Submetida a apreciação foi aprovada por unanimidade.

2 – Informes:

O professor Coordenador, comentou que a CPA conta agora com um
pequeno espaço físico à sua disposição, com dois computadores. Dispõe também
de um tempo parcial da Profa. Clara, da Escola de Informática, contratada como
técnica-administrativa e da estagiária Ana Paula. Após estas comunicações
passou a apresentação dos seguintes informes:

2.1 – Envio da proposta do Programa de Avaliação Institucional ao INEP.
Após a reunião de 23 de março e correções finais, a proposta foi

remetida, por meio eletrônico, dia 30 de março. O INEP acusou recebimento, na
época e, recentemente, acusou a leitura da mesma, ficando de remeter nos
próximos dias um parecer sobre a mesma.

2.2 – Participação no Seminário Regional das CPAs
O evento ocorreu na FURG, em Rio Grande, no dia 1º. de abril

último. O evento contou com a presença do Prof. Eliezer, Presidente do INEP, do
Prof. Helgio Trindade, Presidente da CONAES e com a Profª. Maria Isabel Cunha,
consultora do INEP. A UCPel compareceu com o Prof. Francisco, Treptow,
servidoras Paula e Iolanda e a acadêmica Elisângela.

2.3 – Reunião do PAIUNG, em Passo Fundo, em 14.04.05
O Prof. Francisco e o Dr. Neves compareceram representando a

CPA/UCPel. Segundo relato de ambos, constataram que algumas instituições
estão mais a frente no processo e só adaptaram ao SINAES o que vinham
fazendo em avaliação. A institucionalização do processo também se diferencia,
tendo algumas uma CPA mais políticas e outra executiva. Outras tem uma



Assessoria permanente, com um quadro de pessoas envolvido em tempo quase
integral. Relataram que a participação foi importante pelo intercâmbio.

Na oportunidade foi marcada uma nova reunião do PAIUNG, que
contará com a presença e participação do INEP, a ser realizada na FEEVALE, em
Novo Hamburgo.

2.4 – Palestra sobre Avaliação, no CEFET.
Atendendo convite do CEFET, vários integrantes da CPA e

representantes dos funcionários participaram, dia 20.04.05 de uma conferência
sobre Avaliação Institucional, proferida pela Profª. Maria Isabel Cunha.

2.5 – Avaliação dos Docentes e das Disciplinas
Foi iniciada essa Avaliação no dia 02 de maio e o processo está em

curso. O prof. Coordenador relatou rapidamente o andamento dessa pesquisa,
cujo detalhamento e análise se fará noutro momento da reunião.

2.6 – Implementação da Avaliação sobre o Currículo com 20 semanas
letivas

Esta pesquisa, solicitada pela Pró-Reitoria de Graduação, vem sendo
desenvolvida pela executiva da CPA e será apresentada no dia de hoje, à tarde,
para a Reitoria.

2.7 – Reunião com Coordenadores de Curso
Por convocação da Pró-Reitoria de Graduação, a CPA apresentou

aos Coordenadores de Curso, em 11 de maio, uma nova sistemática de auto-
avaliação dos cursos. Para o professor Coordenador da CPA, a implementação
desse processo não será uma coisa muito simples. Assim, objetivando
institucionaliza-lo, decidiu elaborar documentos chamados Roteiros de Avaliação,
cujo número UM já foi editado e distribuído. O objetivo é que se possa implantar
no próximo semestre nos Cursos.

2.8 – Reunião do PAIUNG, em 24.05.05
O Prof. Francisco representou a CPA/UCPel na reunião do PAIUNG,

realizada na FEEVALE, em Novo Hamburgo, com a presença do Prof. Dilvo
Ristoff, Diretor de Estatísticas e Avaliação da Educação Superior, do INEP/MEC.
Na reunião foram discutidos vários aspectos da avaliação e SINAES, em especial
sobre as atribuições das CPAs.

2.9 – Reunião com Diretores de Escolas
Em 10 de junho realizou a reunião com Diretores de Escola sobre a

auto-avaliação dos cursos, já mencionada no item 2.7. Na oportunidade foi fixada
a data de 25 de julho para as Escolas/Institutos entregarem seu primeiro relatório
da auto-avaliação dos cursos.

3. Novas ações

3.1 – Reunião na Universidade de Caxias do Sul



O professor Francisco leu convite para Universidade de Caxias do
Sul para participar de evento sobre “Avaliação Institucional: princípios e desafios”,
a ser realizada no dia 20 de junho, com a presença do Prof. Hélgio Trindade,
Presidente da CONAES. Decidiu-se por não enviar representantes por ser um
tema já abordado em setembro/2004, aqui na UCPel e em abril último no evento
da FURG.

3.2 - II Seminário das CPA’s do Rio Grande do Sul
Este evento, decidido no I Seminário, em Rio Grande, será realizado

na UNISC, em Santa Cruz do Sul, nos dias 12 e 13 de julho vindouro. O tema será
“Desafios e perspectivas para a avaliação interna face ao SINAES “ e deverá
contar com a presença de convidados especiais integrantes do SINAES. Para
esse evento o professor Coordenador comentou que deveremos comparecer com
uma boa delegação.

3.3 – Regimento da CPA
O Dr. Neves informou que a proposta de regimento da CPA/UCPel

será apresentado na próxima reunião da CPA.

3.4 - Roteiros de Auto-avaliação de cursos
Disse o Coordenador que até o final de agosto deverá editar mais

três publicações com esses roteiros, que orientam a execução desse processo.

3.5 – Construção dos Instrumentos para a Auto-avaliação
Foi definida a data de 28 de junho para nova reunião, às 09 horas,

quando deverá ser analisada a proposta elaborada pelo Prof. Treptow de
instrumentos de coleta de dados para a pesquisa de campo junto à comunidade
universitária e outros segmentos. O Prof. Francisco também apresentou cópia do
documento do INEP, denominado “Instrumento de Avaliação Externa de
Universidades”, que é a versão preliminar a ser usada pelos avaliadores externos.
Este documento poderá auxiliar a CPA na realização do processo de auto-
avaliação na UCPel.

3.6 – Avaliação dos Docentes e Disciplinas
Conforme relatado, essa avaliação está em andamento, com um

grande processo de divulgação dos resultados que estão sendo alcançados. Até o
momento, não é possível validar a avaliação de nenhum professor, dada a baixa
participação, que anda, na média geral, em trinta por cento. Foram discutidas
formas de prosseguimento, se será expontânea ou compulsória, quando ocorrerá
e qual a data limite. A CPA atribuiu ao Coordenador debater o assunto com a Pró-
Reitoria de Graduação e trazer na próxima reunião.
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