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Presenças: docentes Francisco de Paula Marques Rodrigues, Letícia Oliveira de 
Menezes, Marília do Amaral Dias, Wemerson Delcio Parreira; funcionária Paula 
Pruski Yamim; representante da sociedade civil José Artur Torres Ronna. 
Convidados professores Sérgio Decker e Magda Westermann, representantes da 
CooPed Profa. Ieda de Assumpção e Franciele Gastal; coordenadoras de curso, 
profas. Patrícia Guerreiro e Luciene Primo. 
 
1- Aprovação da ata da reunião anterior (enviada em anexo) 
 
Agradecendo a participação dos presentes, a coordenadora da CPA, Paula Pruski 
Yamim, deu início à reunião, sugerindo que a leitura da ata da reunião anterior não 
seja feita, devido à extensão do relato da autoavaliação do curso de Administração. 
A referida ata foi enviada anteriormente aos membros da Comissão. 
 
2 - Apresentação dos resultados da autoavaliação do Curso de Administração 
 
A coordenadora da CPA relatou que foi protocolado um processo de avaliação do 
curso de Administração junto ao MEC, em função do resultado do desempenho dos 
alunos no ENADE e CPC do curso. Após, apresentou os professores responsáveis 
pelo relato da autoavaliação do curso de Administração, professores Sérgio Decker 
e Magda Westermann, bem como os demais convidados, representantes da CooPed 
Ieda de Assumpção e Franciele Gastal; coordenadoras de curso, Patrícia Guerreiro 
e Luciene Primo. Antes do trabalho, o professor Francisco de Paula Marques 
Rodrigues propôs aos demais integrantes que, além de acompanhar, pontuem 
aspectos de melhoria. Dando seguimento, a professora Magda Westermann deu 
início à apresentação da autoavaliação do curso de Administração.  Durante o relato, 
surgiram questões a serem agregadas no projeto de melhorias bem como alguns 
questionamentos. Um destes em relação às ACGs não possuírem planos de ensino, 
mesmo tendo o mesmo peso na formação discente. Também foi verificado que a 
página da UCPel na internet não possui as Portarias de Reconhecimento 
atualizadas, tendo a CPA todo este material. Em relação à necessidade do conteúdo 
de educação ambiental nos currículos, foi proposta a inclusão da disciplina de 
Gestão Ambiental do curso de Engenharia Civil como optativa para os demais 
cursos. O professor Francisco de Paula Marques Rodrigues defendeu que os alunos 
possam escolher como optativa qualquer disciplina da UCPel. Dando seguimento, a 
professora Marília do Amaral Dias pediu esclarecimentos sobre o indicador 1.11 do 
instrumento de autoavaliação de cursos, “Apoio Discente”, devido à procura dos 
alunos a alguns atendimentos, chegando-se à conclusão de que embora haja alguns 
serviços, falta ainda uma melhor divulgação. Em relação à Dimensão 2 –Corpo 
Docente e Tutorial – no indicador 2.15 - Produção científica, cultural, artística ou 



tecnológica, após verificado um baixo percentual, o professor Francisco de Paula 
Marques Rodrigues falou sobre a necessidade de incentivo à produção de, pelo 
menos, um artigo em revistas institucionais ou de formato digital, através dos sites 
dos cursos e órgãos da UCPel e revistas digitais. Quanto ao que se refere à Tutoria, 
foi recomendado que seja chamado às discussões o encarregado por este assunto 
na Universidade, senhor Luiz Fernando Tavares Meirelles. Por faltarem alguns 
dados para a autoavaliação da dimensão 3 (Infraestrutura), foi proposto que os 
indicadores referentes a esta dimensão sejam avaliados na próxima reunião da 
CPA. Ao finalizar a apresentação da autoavaliação do curso de Administração, foi 
constatado que o único indicador com quesito “Não” foi o dispositivo legal número 9 - 
Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida. A 
coordenadora da CPA propôs que este trabalho de autoavaliação seja levado à 
discussão do Colegiado do Curso para que não fique restrito à Coordenação. A 
professora Magda Westermann observou a utilidade do referido Instrumento por ter 
sido criado através do Instrumento de Avaliação de Cursos, disponibilizado pelo 
MEC, sendo, também, fornecedor de informações para o plano de melhorias do 
curso. 
 
3 – Outros Assuntos 
 
Após convite à participação dos presentes no próximo encontro da CPA, para dar 
continuidade ao assunto, e sem nada mais havendo a tratar, a senhora Paula Pruski 
Yamim deu por encerrada a reunião, sendo lavrada por mim, Clara Barbosa, a 
presente ata. 


