
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS
&RPLVVmR�3UySULD�GH�$YDOLDomR�²�&3$
A  T  A     D  E     R  E  U  N  I  Ã  O

Data: 24 de agosto de 2005
Horário: 09h00
Local: Prédio A - Sala 105
Presença: professores Francisco, Heloisa, Caruso e Treptow; servidoras Loiva e
Paula, Dr. Neves pela sociedade civil e aluna Elizangela. O professor Chies e a
servidora Márcia justificaram sua ausência.

Assuntos tratados:

1 – Aprovação da Ata da Reunião anterior, de 28 de julho.
Submetida a apreciação foi aprovada por unanimidade.

2 – Cronograma, novos projetos e jornal

2.1 - Cronograma
O Sr. Coordenador apresentou uma avaliação do cronograma e

mostrou que alguma atividades, aparentemente em atraso, terão sua recuperação
integral de prazo na etapa da Tabulação dos dados, pois esta se dá
instantaneamente pela participação on-line dos pesquisados. Comentou ainda
que, segundo sua percepção, boa parte das pessoas ainda não entendeu a
prioridade do processo da Avaliação Institucional e quase não acredita nele,
deixando para atendê-lo como a última de suas atividades.

2.2 – Novos Projetos
Tendo encaminhado cópia previamente, o Sr. Coordenador explanou

sobre o Projeto de Auto-avaliação dos Cursos, que já foi encaminhado a todos,
mas cujo retorno está deixando a desejar. Mencionou como positivas as
participação dos Cursos de Secretariado e de Farmácia, e do Direito que inicia
agora seu engajamento. Os professores Caruso e Heloisa mencionaram as
dificuldades dos alunos da Escola de Educação, especialmente no que se refere
ao aspecto financeiro, uma das causas da evasão, mencionando a dificuldade em
retê-los como acadêmicos.

2.3 Jornal
A pedido do Sr. Coordenador, o Prof. Treptow explanou as tratativas

que estão sendo feitas para a edição de um Jornal da Avaliação. Caberá à
Coordenadoria de Comunicação Social sua confecção e pretende-se que venha a
circular na semana que inicia em 12 de setembro.

3 – Pesquisa junto aos alunos sobre condições gerais da Universidade.



Esse processo foi desencadeado a partir de 15 de agosto e os
alunos responderão através do SAAU. A Reitoria concedeu um incentivo aos
alunos que participarem, de um sorteio de um desconto de 50% em uma
mensalidade e de um DVD player. O instrumento sofreu diversos
aperfeiçoamentos, inclusive com a participação do DCE. A divulgação está sendo
feita através de “banners” e de cartazes, além da solicitação, por e-mail, aos
professores, para que incentivem aos estudantes a responder a pesquisa, cujo
encerramento se dará em 340 de setembro.

4 – Questionário para avaliação pelos docentes, das condições gerais da
Universidade.

A minuta dos instrumentos foi encaminhada à ADUCPel,
aguardando-se até o final deste mês por propostas de melhoria dos mesmos.

5 – Questionário aos funcionários técnico-administrativos

Foi relatado que o modelo em apreciação foi construído por uma
comissão de funcionários, durante várias reuniões e representa o resultado dessa
participação. Ficou para ser decidido, pela coordenação a melhor forma de sua
aplicação, se on-line, se preenchimento manual ou uma forma mista.


