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Data: 30 de maio de 2016  
Horário: 14h30min 
Local: sala de reuniões da Reitoria 

 

Presenças: representantes docentes Francisco de Paula Marques Rodrigues, Marília do 
Amaral Dias, Patrícia Osório Guerreiro; representantes técnico-administrativos José 
Jadmir Gonçalves dos Santos, Paula Pruski Yamim; representantes discentes Karine de 
Castro da Silva, Querton Ricardo Costa da Silva; representantes da sociedade civil 
Henrique Walner Alves Feijó e José Artur Torres Ronna. Convidados Daiane Borges Dias, 
Coordenadora de Infraestrutura, Jorge Casado Moro, Supervisor de Infraestrutura, 
Cristiane de Freitas Chim – Supervisora do Núcleo de Serviços Bibliográficos. 

1- Revisão da Ata 03/16 para aprovação 

Dando as boas vindas, a coordenadora da CPA, Paula Pruski Yamim deu início à reunião, 
sendo revisada e aprovada a referida ata, após algumas correções. 

2- Autoavaliação Institucional Eixo 5 

A Coordenadora de Infraestrutura da UCPel, Daiane Borges Dias, relatou sobre o 
processo de construção do modelo de autoavaliação institucional referente ao eixo 5 
(Infraestrutura Física) e apresentou a proposta de metodologia de trabalho, incluindo 
objetivos, locais de autoavaliação, etapas do plano de trabalho, cronograma e evidências 
para cada indicador. Os componentes da CPA fizeram alguns questionamentos e 
sugestões, tendo os senhores Francisco de Paula Marques Rodrigues e José Artur Torres 
Ronna elogiado o esforço feito pelo grupo, além da qualidade da proposta. A 
Coordenadora da CPA propôs o acompanhamento deste grupo de trabalho com reuniões 
de avaliação a cada fechamento de ciclos: agosto, setembro e dezembro. O 
representante da sociedade civil José Artur Torres Ronna sugeriu que este plano de 
trabalho seja difundido aos outros grupos, o que foi reiterado pela Coordenadora, já 
servindo de modelo para o eixo 4 da autoavaliação institucional, que será o próximo a 
participar do processo. Após agradecimentos aos representantes do eixo 5 de 
autoavaliação institucional presentes e pedido de disponibilização do material, foi dado 
seguimento à reunião da CPA, tendo o docente Francisco de Paula Marques Rodrigues 
afirmado que, embora sendo o modelo de trabalho do eixo 5 muito bom, os eixos 
restantes têm focos diferentes, sugerindo que seja repassado o texto institucional aos 
eixos, dando algum subsídio ao trabalho do eixo 4. Também sugeriu que seja marcada, 
inicialmente, reunião da CPA com o Sr. Reitor.  

3) Outros Assuntos 

A Coordenadora informou que a vigência da atual CPA acabou em 29 de maio de 2016, já 
tendo sido encaminhada solicitação de recomposição ao Sr. Reitor. Assim, nada mais 
havendo a tratar, a Coordenadora da CPA deu por encerrada a reunião, sendo lavrada 
por mim, Clara Barbosa, a presente ata.  


