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A  T  A     D  E     R  E  U  N  I  Ã  O       N º  06 / 2008 
 
 

Data: 30 de julho de 2008 
Horário: 14h30 
Local: Reitoria - Sala 105 
 

Presença: professores Francisco, Pedro Ernesto, William Peres, Treptow e o novo 
integrante Maurício Campelo Tavares; servidores Maurício Karini. Loiva e Paula; 
Dr. Feijó, como representantes da sociedade civil e o acadêmico José Artur Torres 
Ronna, como representante dos estudantes. O Dr. Jorge Almeida justificou a 
ausência. O Sr. Coordenador saudou os novos integrantes, Prof. Maurício e 
acadêmico Ronna. 
 
Participaram também o Prof. Rolf Hilmar Lichtnow, Coordenador da Assessoria de 
Planejamento e Controle e a servidora Ana Paula, da executiva da CPA. 
 

Assuntos tratados: 
 

1. Ata da reunião anterior, de 25.06.08 
 

 Lida a ata e apreciada pelos presentes, a mesma foi aprovada. 
 
2 – Nova estrutura na página da CPA: 
 
 O Sr. Coordenador comentou as modificação que estão ocorrendo na 
página da CPA, que integra o portal da UCPel, as quais visam dar maior facilidade 
e visibilidade às ações da Comissão e do processo de avaliação. 
 
3 – Pesquisas de opinião: 
 
 Foi feita uma revisão do andamento das pesquisas de opinião e orientações 
a serem seguidas: 

- Junto a entidades parceiras: está em andamento e já começam a 
retornar os questionários preenchidos; 
- Funcionários: foi decidido manter o mesmo questionário da 
pesquisa anterior com pequenas adequações; 
- Professores: aguarda-se ainda as conclusões e relatório da 
consultoria externa (Hoper) que está assessorando à Reitoria, por 
já ter desenvolvido trabalho similar; 
- Alunos: serão utilizados os resultados obtidos na pesquisa feita 
pelo ENADE e que atende quase totalmente a demanda da CPA; 
- Egressos e Comunidade: o processo será iniciado em breve e 
deverá estar concluído até 31 de outubro. Para os egressos será 
usada a mesma estratégia de pesquisa por telefone para os 
egressos do período 2004 a 2007. 

 



4 – Auto-avaliação dos Cursos 
 
 Para este processo será utilizada a avaliação externa do MEC e sugerindo 
a implantação de mudanças. 
 No projeto prevê a utilização dos relatórios da CPA, ENADE e das 
avaliações externas. Ficou decidido que a CPA vai buscar o comprometimento dos 
cursos na implantação das mudanças sugeridas. 
  
5 – Avaliação da Dimensão nº 6: 
 
 Conforme pautado, entrou em análise a Dimensão nº 6 do instrumento de 
avaliação externa do SINAES, que trata da “Organização e gestão da instituição, 
especialmente o funcionamento e representatividade dos colegiados, sua 
independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos 
segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios.” Foram as 
seguintes as conclusões: 
 

- Item 6.1 – Administração Institucional: 
 - 6.1.1 – Gestão Institucional – por consenso foi atribuído grau 4; 
  
 - 6.1.2 – Sistemas e recursos de informação, comunicação e 
recuperação de normas acadêmicas – também houve consenso na 
concessão de grau 4; 
 
- Item 6.2 – Estrutura de Órgãos Colegiados 
 - 6.2.1 – Funcionamento, representação e autonomia do Conselho 
Superior ou equivalente: - foi atribuído o grau 4, com observação de que a 
participação da mantenedora é superior a 20%, índice preconizado pelo 
SINAES. 
 - 6.2.2 - Funcionamento, representação e autonomia do Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão ou equivalente: considerou-se o Conselho 
Universitário como equivalente e o grau atribuído também foi 4. Foi 
registrada a observação que o Conselho Universitário não tem 
representantes da mantenedora e nem dos funcionários técnico-
administrativos.  
 - 6.2.3 – Funcionamento, representação e autonomia do Conselho 
Consultivo ou equivalente. Por não se aplicar à UCPel, não foi avaliado. 

 
 A seguir procedeu-se à análise dos itens finais: 
 
 Forças/potencialidades: - identificou-se como força a presteza com que a 
Assessoria de Planejamento e Controle atendeu e atende ao processo do 
SIINAES e a organização das informações. 
 
 Fragilidades/Pontos que requerem melhoria – identificou-se que a 
regulamentação das decisões de mudança estrutural está lenta, causando 
dificuldades. 
 
 Recomendações – rever a participação nos órgãos colegiados em 
consonância com o sistema de avaliação do SINAES. 



 
6. Avaliação de novas dimensões 
 
 Para os próximos encontros da CPA ficou decidida a seguinte ordem de 
exame das dimensões restantes: 
 Dimensão 9 – Políticas de atendimento ao estudante 
 Dimensão 10 – Sustentabilidade financeira 
 Dimensão 1 – A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional. 
 
7 – Outros assuntos: 
 
 7.1 – Avaliação pelos funcionários – será encaminhado através das chefias 
e centralizado em 23 unidades organizacionais. Será feita manualmente, em 
questionário, dado a que muitos funcionários não acessam à Intranet e nem a 
Internet.  
 
 7.2 – Reunião do PAIUNG 
 O Sr. Coordenador comunicou da reunião do PAIUNG realizada na UCPel, 
no dia 17, com a presença de quase todas entidades integrantes do COMUNG. 
Foram decisões importantes a criação de grupos interinstitucionais para a 
realização de pesquisas no campo da avaliação e também o encaminhamento de 
contato com o MEC, manifestando que o ENADE não está diferenciando a 
qualidade das comunitárias no contexto do processo. 
 
 7.3 – ENADE 
 O Prof. William, que também é um avaliador externo credenciado pelo 
INEP, enfatizou a importância do processo e deu exemplos da dificuldade de 
conscientização dos alunos sobre o tema. 
 O Sr. Coordenador manifestou igualmente a sua preocupação com o 
ENADE e as repercussões na vida da instituição. Disse que isto se deveria incluir 
como um componente curricular e que todos os professores, obrigatoriamente, 
deveriam abordar isto em sala de aula. 
 
 
 Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião da qual foi lavrada esta 
Ata. 
 


