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Data: 26 de agosto de 2014 
Horário: 14h 
Local: Miniauditório do Prédio da Reitoria  
 
 
Presenças: docentes Francisco de Paula Marques Rodrigues, José Antônio 
Weykamp da Cruz, Letícia Oliveira de Menezes, Marília do Amaral Dias, Wemerson 
Delcio Parreira; funcionários Josiane Bülow Gomes, Maurício Romel Lopes Karini, 
Paula Pruski Yamim; representante da sociedade civil José Artur Torres Ronna. 
Justificaram ausência a representante discente Pamela Barros de Leon e o 
representante da sociedade civil Henrique Walner Alves Feijó. 
  
1- Leitura da Ata 04/14: 
 
Agradecendo a participação dos presentes, a coordenadora da CPA, Paula Pruski 
Yamim, deu início à reunião, com a leitura da ata 04/14. Após lida, foi aprovada por 
unanimidade. 
 
2– Pesquisas de opinião 
 
A coordenadora da CPA, Paula Pruski Yamim, iniciou o assunto solicitando à 
funcionária Josiane Bülow Gomes que seja disponibilizada no SAPU, para 
preenchimento, a avaliação dos professores pelos alunos e a autoavaliação docente. 
Apresentou aos presentes, a seguir, o roteiro para as pesquisas de opinião de 2014, 
com as respectivas estratégias de operacionalização, sendo decidido pelo grupo que 
a pesquisa de opinião com os alunos será através do questionário do estudante 
preenchido quando da realização do ENADE. A pesquisa com os funcionários 
seguirá o modelo tradicional, sendo preenchida manualmente, e serão aproveitados 
estes momentos junto aos funcionários para a divulgação do trabalho da CPA. 
Quanto à pesquisa de opinião com professores, foi defendido que se planeje um 
encontro com estes, através dos Colegiados, para maior conhecimento e visibilidade 
sobre a CPA e a avaliação institucional. Em relação à pesquisa com egressos e 
comunidade, em virtude da urgência e prioridades existentes devido à demanda dos 
compromissos da CPA, ficou acertado que será executada pela empresa Target, 
incubada na UCPel, ficando, porém, frisado pelo representante da sociedade civil 
José Artur Torres Ronna, que o grupo considera como ideal a pesquisa se utilizar de 
alunos bolsistas, pelo processo de aprendizado inerente. O professor Francisco de 
Paula Marques Rodrigues defendeu que, para o próximo ciclo, se repense o 
processo de avaliação no que tange às pesquisas de opinião, se utilizando, por 
exemplo, do Portal do Egresso e outras mídias existentes. A coordenadora da CPA 
propôs a criação de uma subcomissão para análise dos instrumentos de pesquisa, 
tendo sido reforçado pelo professor Francisco de Paula Marques Rodrigues que se 
coteje as questões com o novo instrumento de avaliação institucional. Assim, ficou 
agendada reunião da subcomissão para o dia 28/08, das 14h30min às 16h30min. 
 



 
3 – Outros Assuntos 
 
A Sra. Paula Pruski Yamim apresentou material de divulgação sobre o seminário dos 
20 anos do PAIUNG, que ocorrerá dias 25 e 26 de setembro, em Lajeado, na 
UNIVATES, aproveitando para convidar os presentes a participarem. Após, passou a 
palavra ao professor José Antônio Weykamp da Cruz, que relatou sobre a Edição 
Nacional do Fórum de Pró-Reitores de Graduação, do qual participou, juntamente 
com a Pró-Reitora Acadêmica, professora Patrícia Haertel Giusti, afirmando que os 
temas foram centralizados na expansão do ensino superior, com as experiências 
das instituições nesta expansão. A partir disto, o professor sugeriu a possibilidade de 
trabalho com base nos dados do censo. Outro ponto importante foi a orientação para 
os novos avaliadores que usarão o ENADE e novos instrumentos de avaliação, 
requerendo evidências e resultados através dos relatórios síntese e dos relatórios de 
curso nas avaliações in loco. Ressaltou que cada CPA e IES busque formas de 
inovação e empreendedorismo em todos os cursos, com PPC e PDI sempre em 
alinhamento com o Planejamento Estratégico. O professor salientou a importância 
do Relatório Institucional, além dos requisitos legais exigidos. A professora Letícia 
Oliveira de Menezes falou sobre um projeto do curso de Administração em parceria 
com o SEBRAE em referência à questão sobre empreendedorismo. Dando 
seguimento, o professor José Antônio Weykamp da Cruz falou sobre o assunto CPA, 
tratado no Congresso, sendo considerada de grande importância para a Instituição 
como peça fundamental de trabalho conjunto às instâncias de gestão, e não 
somente de diagnóstico, devendo, entre outras coisas, possuir sala própria, com 
local bem instituído, ter coordenação com carga horária, possuir boa infraestrutura 
física e de pessoal. Por fim, nada mais havendo a tratar, a senhora Paula Pruski 
Yamim deu por encerrada a reunião, sendo lavrada por mim, Clara Barbosa, a 
presente ata. 


