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Data: 28 de junho de 2005
Horário: 09h00
Local: Prédio A - Sala 105
Presença: professores Francisco, Treptow e Chies; servidoras Loiva, Márcia e
Paula, Dr. Feijó e Dr. Neves pela sociedade civil. Os professores Caruso e Heloisa
justificaram sua ausência. A representação discente não compareceu

Assuntos tratados:

1 – Aprovação da Ata da Reunião anterior, de 15 de junho.
Submetida a apreciação foi aprovada por unanimidade.

O Sr. Coordenador propôs, sendo aceita, uma inversão na pauta, deixando o ítem
“Consolidação da Matriz de Avaliação” por último.

2 – Outros assuntos

2.1 – II Seminário das CPA’s do Rio Grande do Sul
Foi colocado mais uma vez a realização desse evento, organizado e

coordenado pelo PAIUNG, a ser realizado em Santa Cruz do Sul, na UNISC, dias
12 e 13 de julho.

Apreciado o temário e a programação, concluiu-se pela necessidade de a
UCPel levar uma delegação significativa, que pudesse ter representantes em cada
um dos cinco Grupos de Trabalho. Foi acertado que o Sr, Coordenador envidará
esforços por ter representantes da pós-graduação e da pesquisa, uma vez que
haverá grupos específicos para isto.

Hoje será levada a proposta à Sra. Pró-Reitora de Graduação, de locar uma
“van” para o transporte à Santa Cruz, bem como de já fazer a reserva no Hotel
Charrua. Dos presentes afirmaram que podem viajar os professores Francisco e
Treptow, o Dr. Feijó e a funcionária Loiva. As demais pessoas devem confirmar a
participação até amanhã, Quarta, dia 29.

2.2 - Cronograma de ações da CPA
Mencionou o Sr. Coordenador que o andamento dos trabalhos está indo de

acordo com o cronograma, com pequenos atrasos. Algum desses se deve ao
envolvimento com outros processos, não previstos no projeto original.
Proximamente, se necessário, será revisto o cronograma.

2.3 – Avaliação de docentes e disciplinas.



Consultados na hora, “on-line”, os resultados obtidos até o momento,
constatou-se que mais de 86% dos alunos já haviam respondido a avaliação. Tal
incremento de participação foi atribuído a que, após a última reunião da CPA e por
decisão conjunta com a Sra. Pró-Reitora de Graduação, resolveu-se que o aluno
só acessaria ao SAAU se tivesse respondido à avaliação. Esta compulsoriedade,
no entanto, parece não ter alterado o resultado obtido anteriormente a essa
decisão, uma vez que a proporção entre a freqüência dos escores anteriores e
agora teve apenas pequenas alterações.

3 – Consolidação da matriz de avaliação

Foram colocadas para a apreciação da CPA a minuta de Matriz de
Avaliação, na qual são propostas questões a serem aplicadas a diferentes
públicos-alvo. Esse instrumento tomou como base os itens do chamado núcleo
básico constante das orientações gerais do SINAES para a auto-avaliação.

Também foi apresentado uma minuta de instrumento a ser aplicado aos
alunos, sobre questões gerais da universidade, elaborado a partir do instrumento
aplicado aos alunos que participaram do ENADE/2004 e das dimensões do
SINAES.

O assunto foi amplamente discutido, chegando-se as seguintes conclusões:
- Públicos-alvo: serão os alunos, os funcionários técnico-administrativos,

os professores, os egressos, as entidades parceiras e uma pesquisa
junto a população em geral (sociedade);

- Instrumentos: optou-se por elaborar minutas de questionários a serem
aplicados aos diferentes públicos, a exemplo da minuta apresentada
para aplicação aos alunos; Esses questionários deverão observar todas
as dimensões, no sentido de que sejam neles contempladas. O Sr.
Coordenador solicitou o apoio de todos nesse sentido;

- O Dr. Neves e o Dr. Feijó vão elaborar questionário para aplicação às
entidades parceiras e à população em geral;

- Para o questionário aos alunos, o Coordenador deverá procurar o DCE
para ouvir a apreciação da representação institucional do estudantes;

- O Prof. Chies vai informar, por e-mail, como será a sua participação e
dos professores para o questionário aos docentes;

- Os demais instrumentos serão elaborados por grupos, tendo em vista as
solicitações do SINAES (comparar com a minuta de matriz) e o modelo
hoje apresentado para pesquisa com os alunos;

- A pesquisa junto aos alunos será feita por amostragem, segundo
modelo proposto pela coordenação da CPA.

O Sr. Coordenador solicitou que essas tarefas estejam concluídas até início
de agosto, recuperando-se assim o cronograma inicial.



4 – Encerramento
Antes de encerrar a reunião a Profª Loiva comunicou que a universidade

recebeu três comissões do MEC para a Avaliação de Cursos. Na semana anterior
estiveram as últimas duas, para o Curso de Pedagogia em Canguçu e a do curso
em Pinheiro Machado. Os avaliadores deixaram algumas recomendações mas as
avaliação de Canguçu receberam o grau B (bom). A de Pinheiro Machado não se
sabe o resultado mas as evidência é de que deverá ser B também. A outra
comissão, de veio em abril, avaliou a Pedagogia em Pelotas com MB.

Finalizando, o Coordenador enfatizou da necessidade de termos uma boa
delegação no evento do PAIUNG, em julho, em Santa Cruz do Sul.


