
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS 
Comissão Própria de Avaliação – CPA 
 

 

A  T  A     D  E     R  E  U  N  I  Ã  O       N º  02/ 2011 
 
 

Data: 27 de abril de 2011 
Horário: 10 horas 
Local: Sala 105 da Reitoria. 
 
Presenças: docentes Carla Diniz Lopes, Francisco de Paula Marques Rodrigues, 
Gizela Leittzke Gotuzzo, Pedro Ernesto Andreazza; funcionários Paula Yamim, Ana 
Maria Hackbart, Maurício Karini; representantes da sociedade civil José Artur Torres 
Ronna, José Dias Vianna Filho; representantes discentes Fabiane Bruneto de 
Oliveira e Jaciana Marlova Gonçalves Araújo.  
Agradecendo a participação dos presentes, o coordenador da CPA, Professor 
Francisco Rodrigues, apresentou os dois novos membros: Sr. José Dias Vianna 
Filho e Fabiane Bruneto. Após, cumprindo a pauta da reunião, passou-se ao 
primeiro item. 
 
1 – Apreciação da Ata no 01/11  
 

Após lida a Ata no 01/11, e feitas algumas correções, a mesma foi aprovada por 
unanimidade. 
 
2 – Apreciação dos instrumentos às pesquisas de opinião (2011) 
 

O Sr. Coordenador, após entregar cópias dos Relatórios de Autoavaliação UCPel 
2010 e Avaliação Externa aos presentes - atendendo a solicitação anterior do Sr 
José Artur Ronna, representante da sociedade civil - deu seguimento à reunião, 
relatando que o Prof. Fábio Cruz trabalhará juntamente com a CPA no controle de 
amostras das pesquisas de opinião 2011. Também salientou que, conforme o Plano 
de Ação corrente, o compromisso mais próximo será a aplicação de pesquisas aos 
professores e funcionários, entre 1º de julho e 31 de agosto de 2011. Solicitados 
sobre as primeiras iniciativas de estudo sobre os instrumentos de avaliação, foram 
relatadas algumas dúvidas quanto à forma, linguagem e objetivos dos instrumentos. 
Após esclarecimentos, foi proposto pelo Sr Coordenador da CPA, Francisco 
Rodrigues, que os grupos, em especial os responsáveis pela avaliação dos 
instrumentos para os professores e funcionários, tragam sugestões na próxima 
reunião, tendo o cuidado de observar que conteúdo, forma e processo são três 
elementos que precisam ser discutidos, levando em consideração a relação entre as 
questões dos instrumentos, as Dimensões estipuladas pelo SINAES para Avaliação 
Externa das Instituições de Ensino Superior e respectivos indicadores. Também 
ficou acertado que a acadêmica Jaciana Araújo entrará em contato com professores 
do Programa de Pós Graduação em Saúde e Comportamento com o intuito de 
aprimorar a linguagem utilizada nos instrumentos. Finalizando, a representante 
técnico administrativa Paula Yamim sugeriu a criação de uma lista de discussão da 
CPA. 



3 – Outros assuntos 
 

Sem outros assuntos, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador da CPA deu por 
encerrada a reunião e determinou que fosse lavrada por mim, Clara Barbosa, a 
presente ata. 


