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Weikamp da Cruz, Marília do Amaral Dias; funcionários Josiane Bülow Gomes, 
Maurício Romel Lopes Karini, Paula Pruski Yamim; representante da sociedade civil 
José Dias Vianna Filho  
 
1 – Boas Vindas  
 
Agradecendo a participação dos presentes, a coordenadora da CPA, Paula Pruski 
Yamim, deu início à reunião, dando as boas vindas aos presentes e relatando a 
saída de duas docentes representantes da CPA, Gisela Gotuzzo e Carla Diniz 
Lopes. A Coordenação da CPA aguarda a Portaria de nomeação de novos 
representantes. 
 
2 – Alteração no Instrumento de Avaliação Externa do MEC 
 
A Coordenadora da CPA apresentou o novo Instrumento de Avaliação Externa do 
MEC, onde a maior mudança se encontra na substituição das 10 Dimensões de 
Avaliação do documento anterior por 5 Eixos que as contemplam. O professor 
Francisco Rodrigues fez alguns esclarecimentos sobre o Instrumento, afirmando que 
este supera deficiências, por exemplo, da subjetividade de algumas evidências. 
Também argumentou que as mudanças transformam o PDI na base mais importante 
para a avaliação. A Sra. Paula Yamim sugeriu que os grupos que trabalham no 
Planejamento Estratégico da Universidade tomem conhecimento deste novo 
instrumento.  
 
3 – Plano de Ação da CPA e PDI 2013 - 2017 
 
A coordenadora da CPA explicou que ainda não existe um Plano de Ação 
estabelecido, necessitando da finalização do novo PDI, sendo este o balizador do 
novo plano. 
 
4 – Novo design do sítio da CPA 
 
Foi apresentada a proposta de novo design do sítio da CPA, agora seguindo o 
modelo padrão da UCPel. A Coordenadora da CPA falou sobre a importância do 
sítio, no sentido de maior visibilidade e acesso às informações, contemplando o 
objetivo de divulgação à comunidade, destacando a importância da contabilização 
de acessos e ambientes de acesso com senhas. Divulgou, ainda, que a Assessoria 
de Comunicação e Marketing da UCPel manifestou preocupação em relação à 
ferramentas que possibilitem isto.  
 



5 - Instrumento de Avaliação dos Docentes pelos Discentes 
 
Foi constatado que, nesta gestão, os resultados deste Instrumento estão sendo 
muito utilizados pela Coordenação Pedagógica da UCPel. O Professor José Luiz da 
Cruz falou sobre a preocupação com o preenchimento do Instrumento pelos alunos, 
faltando a estes a noção de pertencimento à Universidade, defendendo, ainda, que 
haja um trabalho conjunto entre alguns setores para que isto aconteça. Afirmou que 
existem doze cursos com, aproximadamente, cem alunos cada, o que favorece uma 
relação próxima entre Coordenadores de Curso e estudantes. Assim sendo, 
argumentou sobre a possibilidade de haver um trabalho conjunto entres estes, o 
NAE e a Coordenação Pedagógica no aculturamento do aluno em avaliar. O 
professor Francisco Rodrigues, juntamente com a funcionária Josiane Gomes, 
defenderam que o papel de disseminação desta cultura de avaliação deva ser da 
Assessoria de Comunicação. Um dos representantes da sociedade civil, José Dias 
Vianna Filho, também falou da importância de ser criado um ambiente favorável de 
envolvimento do aluno para a avaliação. Por fim, a Coordenadora da CPA sugeriu a 
criação de um grupo com representantes da Coordenação Pedagógica, da 
Assessoria de Graduação, da CPA, dos docentes e discentes, da Assessoria de 
Comunicação e Marketing e do NAE para discutirem sobre a avaliação do professor 
pelos alunos, tanto o instrumento quanto o processo. 
 
6 – Relatório de Autoavaliação 2012 
 
O grupo foi informado que o Relatório de Autoavaliação 2012 da UCPel foi 
protocolado no MEC e está à disposição no sítio da CPA, contendo algumas 
alterações, sendo as mais significativas a inserção de projetos da Universidade, a 
retirada da Escola Nossa Senhora da Luz do Relatório, devido ao seu fechamento, e 
a supressão das notas nas avaliações individuais das metas, permanecendo apenas 
o conceito final das dimensões. O professor Francisco Rodrigues sugeriu aos 
membros da CPA a leitura do Relatório “Análise dos Resultados de Autoavaliação 
Institucional das IES” disponível no sítio do INEP, em Publicações, como leitura 
obrigatória aos envolvidos com Avaliação Institucional. 
 
7 – Outros Assuntos 
 
Sem outros assuntos e nada mais havendo a tratar, a Sra. Paula Pruski Yamim 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, sendo lavrada por 
mim, Clara Barbosa, a presente ata. 


