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A  T  A     D  E     R  E  U  N  I  Ã  O       N º  3/ 2017 
 
Data: 29 de maio de 2017  
Horário: 14h30min 
Local: Sala de Reuniões da Reitoria 

 

Presenças: representantes docentes Francisco de Paula Marques Rodrigues, 

Letícia Oliveira de Menezes, Luiz Fernando Tavares Meirelles, Marília do 

Amaral Dias, Patrícia Osório Guerreiro; representantes técnico-administrativos 

Ezequiel Insaurriaga Megiato, Paula Pruski Yamim; representantes da 

sociedade civil Henrique Walner Alves Feijó, José Artur Torres Ronna. 

Justificou ausência o representante técnico-administrativo José Jadmir 

Gonçalves dos Santos. 

 
1- Relato do professor Luiz Fernando Tavares Meirelles sobre o Encontro de 
Procuradorias Institucionais e Comissões Próprias de Avaliação 

Dando as boas vindas, a coordenadora da CPA, Paula Pruski Yamim deu início 
à reunião, passando a palavra ao docente Luiz Fernando Tavares Meirelles 
que relatou sobre sua participação no Encontro de Procuradorias Institucionais 
e Comissões Próprias de Avaliação em Brasília. 

2- Leitura e revisão da Ata 02/17 

Após o esclarecimento aos presentes que a referida ata, mesmo em processo 

de aprovação, foi disponibilizada à comissão de avaliadores do INEP em visita 

para reconhecimento do curso de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos, foi feita sua leitura, sendo aprovada com algumas correções. 

3- Análise do relatório de avaliação externa do curso de Tecnologia em Gestão 

de Recursos Humanos; 

A Coordenadora expôs que, apesar do conceito 4 atribuído ao curso de 
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, existe espaço para aceitação ou 
impugnação do Relatório de Avaliação Externa, tendo a Universidade escolhido 
impugnar devido ao fato do mesmo apresentar três incoerências. Assim sendo, 
foram lidos os itens que diziam respeito à CPA e também os que continham os 
erros verificados. 

4- Pesquisas de Opinião 

A coordenadora da CPA informou que foi autorizado orçamento para que a 
Assessoria de Comunicação e Marketing da UCPel realize as pesquisas de 
opinião junto a egressos e comunidade, com as questões relativas à CPA 
sendo contempladas. Em relação à pesquisa com funcionários, a proposta é 
que seja em conjunto com a pesquisa de clima aplicada pelo Setor de 
Recursos Humanos, RH. Em função disto, foi entregue aos presentes as 
questões do instrumento aprovado pela CPA e do utilizado pelo RH para que 
sejam otimizadas, sendo agendada reunião especial para o dia 05 de junho, às 
14h30min, a fim de tratar especificamente sobre este assunto. 



4- Outros Assuntos 

Foi informado que o curso de Farmácia receberá visita da Comissão de 
Avaliadores do INEP entre os dias 21 e 24 de junho sendo que, provavelmente, 
a agenda com a CPA será dia 22 de junho. Finalizando, ficou marcada reunião 
extraordinária da Comissão Própria de Avaliação para o dia 26 de junho 
próximo, retomando o trabalho de autoavaliação institucional com os 
representantes dos cinco eixos.  


