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A  T  A     D  E     R  E  U  N  I  Ã  O

Data:  18 de agosto de 2004
Horário:  09  horas
Local:  Reitoria da UCPel  -  Sala 105
Presença: professores Francisco, Treptow e Heloisa;  servidoras Márcia, Loiva e
Paula; aluna Juliana e Dr. Neves pela sociedade civil.

Assuntos tratados:
1 – Entrevista com a Reitoria
O Coordenador da CPA relatou a entrevista mantida com a Sra. Pró-Reitora

de Graduação, em que apresentou as preocupações e propostas da CPA,
considerando a Portaria MEC 2.051. A manifestação da Reitoria é de que a CPA
terá plena autonomia para o seu trabalho, inclusive quanto a proposta de
mobilização interna, de metodologia, da realização de eventos sobre o tema e da
coordenação de todo o processo.   Tal decisão envolve a coordenação do
processo do ENADE quanto a sua operacionalização na UCPel.  A Sra. Pró-
Reitora manifestou que a UCPel espera que até o final de 2004 se possa ter uma
avaliação dos docentes, ficando o ciclo da auto-avaliação institucional para 2005.

2 – Análise da Portaria MEC 2.951
O tema foi debatido e concluiu-se por fazer uma proposta de

regulamentação que institucionalize a CPA na UCPel, a ser submetida aos
colegiados superiores da Universidade.

3 – Plano de Ação para a CPA.
Com a definição da regulamentação para o ENADE, cuja coordenação

operacional interna ficará com a CPA e com os outros temas tratados, decidiu-se
dividir as tarefas como segue:

a) ENADE – será tratado por Paula, Loiva, Márcia e Treptow, que se
reunirão com as direções das Escolas de Serviço Social,  de
Medicina e de Farmácia e Bioquímica.

b) Sensibilização e discussão sobre Avaliação, com a realização de
evento sobre o tema, será conduzido pelos professores
Francisco, Heloisa, Chies e Caruso com a participação da aluna
Juliana.

c) Regulamentação interna da CPA – será encaminhada pelo Dr.
Neves e Dr. Feijó.

4 – Próxima reunião:
Dia 1º. De setembro, às 09 horas.


