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Presenças: docentes Francisco de Paula Marques Rodrigues, José Antônio 
Weikamp da Cruz, Marília do Amaral Dias, Wemerson Delcio Parreira; funcionários 
Josiane Bülow Gomes, Paula Pruski Yamim, Maurício Romel Karini; representante 
discente Antônio Tiago Quiumento; representante da sociedade civil José Artur 
Torres Ronna.  
 
1 – Aprovação da Ata 04/13  
 
Agradecendo a participação dos presentes, a coordenadora da CPA, Paula Pruski 
Yamim, deu início à reunião, com a leitura da Ata 04/13. Após lida e anotadas 
algumas alterações, foi aprovada por unanimidade. 
 
2 – Autoavaliação de Cursos 
 
A Sra. Paula Yamim iniciou a reunião apresentando o modelo elaborado para 
autoavaliação dos cursos. Tendo como referência o curso de Administração (projeto 
piloto), a CPA procurou reunir informações baseadas no Instrumento de Avaliação 
de Cursos de Graduação (MEC). Apresentou, assim, uma tabela com os requisitos 
legais e outras com os indicadores de cada uma das três dimensões. Explicou que a 
CPA procurou, no PPC e em diversos outros documentos, dados reais do curso em 
questão, como ponto de partida para a análise a ser feita pelo coordenador do curso 
e demais professores do mesmo. O professor José Antônio Cruz manifestou 
preocupação com outros cursos, verificando em alguns NDEs uma postura 
praticamente passiva em relação ao PPC, sendo este um documento que apenas se 
revitaliza em algumas ocasiões específicas, ficando longe de ser um instrumento 
norteador. Após a apresentação do modelo para autoavaliação de cursos, o 
professor Francisco Rodrigues sugeriu que se verificasse a forma do relatório de 
autoavaliação, devido à extensão de informações a serem incorporadas. Terminada 
a apresentação, foi relatado pela Sra. Paula Yamim que o próximo passo será a 
apresentação deste trabalho à PRAC, por um subgrupo da CPA, formado pelos 
componentes Paula Pruski Yamim (coordenadora), José Antônio Weikamp da Cruz 
(docente), José Artur Torres Ronna (sociedade civil), Antônio Tiago Quiumento 
(discente), que se reunirá com a Pró Reitora de Graduação e, futuramente, com os 
coordenadores de cursos. Outro instrumento utilizado no processo de avaliação dos 
cursos foi o formulário da Pesquisa de Opinião com Egressos, que será realizada no 
curso de Administração com os formandos informados no Censo de 2012. Foi 
discutida a forma de aplicação deste questionário, e o grupo chegou ao consenso de 
que seja feito um primeiro contato através de email, seguido de telefonema aos que 
não responderem ao mail. Foi sugerido que as questões 9 (Quanto tempo levou 
entre sua formatura e o ingresso no mercado de trabalho ?)e 15 (Você cursou ou 



está cursando algum curso de pós-graduação ?) sejam adaptadas ao curso, com 
algumas mudanças. O professor José Antônio Cruz propôs que seja feito contato 
com o coordenador do curso de Administração, pois ele estaria por desencadear 
esta mesma pesquisa com seus ex alunos. Aproveitando o assunto, o professor 
Wemerson Delcio Parreira apontou alguns pontos falhos no site da Universidade, 
como o próprio Portal do Egresso, e também o espaço de Seleção Docente. O 
professor José Antônio Cruz reiterou, afirmando ser mal estruturado e não funcional, 
sugerindo que a Assessoria de Comunicação o reveja, tratando a poluição visual, 
com muitas informações. O professor Francisco Rodrigues questionou a 
funcionalidade do Portal do Egresso e seu custo/benefício em relação aos ex alunos 
e às necessidades da Instituição, como por exemplo, a possibilidade das pesquisas 
serem pelo Portal, bem como obtenção dos dados sobre a opinião dos 
empregadores, a inclusão no mercado de trabalho, etc. A este respeito o Sr. José 
Artur Ronna lembrou que o resultado de pesquisas anteriores junto aos egressos 
mostrou grande interesse em cursos de especialização na área de Direito. 
Finalizando, como encaminhamento, foi decidido que serão solicitadas à Assessoria 
de Comunicação estatísticas atuais de acesso ao Portal, bem como mudanças de 
sua chamada no site da UCPel. 
 
3 – 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. 


