
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS 
����������	
�	���������������������

�
A  T  A     D  E     R  E  U  N  I  Ã  O       N º  01/2006 
 
Data: 29 de março de 2006 
Horário: 09h00 
Local: Prédio C - Sala 403 
Presença: professores Caruso, Francisco, Heloisa e Treptow; servidora Paula, e 
Dr. Neves pela sociedade civil. O Dr. Feijó justificou sua ausência, bem como o 
Prof. Chies e as servidoras Loiva e Márcia. 
 
Foram tratados os seguintes assuntos: 
 
1 – Aprovação da Ata Nº 07/2005, da Reunião anterior, de 14 de dezembro 
 Submetida a apreciação foi aprovada por unanimidade. 
 
2 – Representação discente e ausências 
 O Sr. Coordenador informou ter solicitado à Reitoria, tendo essa 
encaminhado ao Diretório Central dos Estudantes da UCPel, no dia 07 de março, 
solicitação para indicar os novos representantes discentes na CPA, o que até 
agora não ocorreu. 
 Quanto às demais ausências, decidiu-se encaminhar correspondência aos 
que não compareceram sobre a prioridade que devem ter as reuniões e a 
substituição que pode ocorrer, conforme o Regimento da CPA.  
 
3 – Informes e outros assuntos 

Foi proposta uma inversão na pauta, ficando este item antes. 
3.1 – Pesquisa com entidades parceiras 

Foi comunicada a conclusão, cujos resultados estão disponíveis no sitio 
da CPA. Foram encaminhadas cópias a todas as entidades que 
responderam a pesquisa. 

3.2 – Ações interventivas 
Informou o Sr. Coordenador que é obrigação da CPA, em seu Relatório, 
indicar à Universidade ações interventivas que deverão ser tomadas, a 
partir dos resultados da Avaliação Institucional. 
Disse da dificuldade em identificar claramente que ações estão 
ocorrendo como resultado das informações da Avaliação, mas que 
muitas atividades são daí decorrentes. 
Um exemplo dessas ações  é o Programa de Aperfeiçoamento Docente 
organizado pela Pró-Reitoria de Graduação, cujo segundo encontro do 
ano está previsto para amanhã, dia 30, com convite a todos os 
docentes. Nestes encontros será avaliado também o instrumento 
utilizado até agora para a avaliação dos docentes feita pelos alunos, 
com aplicação, se possível, ainda neste semestre.  

3.3 – Prazo do Relatório Final 



Após consulta ao INEP, a CPA recebeu correspondência informando 
que o prazo limite para entrega do Relatório de Auto-Avaliação. A data 
limite é 31/05/2006.  
Encaminhado o Relatório pela UCPel, o INEP designará a comissão de 
avaliação externa, que fará a visitação no período entre 01/06 e 
30/09/2006. 
Após esta visitação e seu relatório, a UCPel poderá receber, em até 90 
dias, comissões para avaliação dos cursos que integraram o primeiro e 
o segundo ENADE, num processo conjunto. 
O Sr. Coordenador manifestou a sua preocupação de que a UCPel NÂO 
estaria preparada e sem estrutura para esta avaliação conjunta das 
condições de oferta. Segundo manifestou o Prof, Francisco, a 
universidade hoje tem dificuldades e faz uma enorme movimentação 
quando avalia-se apenas um dos cursos, o que dirá uma avaliação 
conjunta. Relatou ainda suas preocupações com o “campus da saúde”, 
cujas condições, no seu entender, oferecem precariedades que podem 
prejudicar as avaliações. 

3.4 – Reunião do PAIUNG  
Foi feito um breve relato dessa reunião ocorrida dia 19 de dezembro, na 
UNIVATES, em Lajeado, que contou com a presença dos professores 
Francisco e Treptow. 
Também foi informado aos presentes a participação do PAIUNG em 
recente reunião do COMUNG. Na oportunidade o COMUNG 
desautorizou a  participação do PAIUNG em evento que seria realizado 
pelo CEFET/Santa Maria, o qual foi até suspenso por determinação do 
próprio INEP. 

 
4 – Relatório da Auto-Avaliação na UCPel 
  “Estamos com este documento quase concluído”, disse o Sr. Coordenador 
da CPA. Alguns dados ainda estão sendo levantados pelas pró-reitorias mas a 
maior parte do trabalho está feito. 
 “Na UCPel adotamos uma metodologia muito próxima e tonando como base 
o roteiro do INEP para os avaliadores externos, que terão um formulário eletrônico 
para ser preenchido. As informações todas deverão ser repassadas pela UCPel ao 
INEP no prazo máximo  de 30 dias” declarou o Prof. Francisco. 
 Foi definida a meta de concluir tudo até o dia 30 de abril. 
 
Nada mais foi tratado e foi encerrada a reunião. 


