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UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS 
Comissão Própria de Avaliação – CPA 

 
 
A  T  A     D  E     R  E  U  N  I  Ã  O       N º  9/ 2017 
 
Data: 30 de outubro de 2017  
Horário: 14h 
Local: Sala de Reuniões da Reitoria 

 

Presenças: representantes docentes Daniel Brod Rodrigues de Souza, Marília 

do Amaral Dias, José Luis Silveira da Costa; representantes técnico-

administrativos, José Jadmir Gonçalves dos Santos, Paula Pruski Yamim, 

Ezequiel Insaurriaga Megiato; representantes discentes Felipe Ferreira Pinto, 

Querton Ricardo Costa da Silva; representantes da sociedade civil, José Artur 

Torres Ronna e Henrique Walner Alves Feijó. Justificaram ausência as 

representantes docentes Letícia Oliveira de Menezes e Patrícia Osório 

Guerreiro. 

 
1- Apresentação do novo representante docente – Prof. José Luis Silveira da 
Costa 

Dando as boas vindas, a coordenadora da CPA, Profª. Marília do Amaral Dias 
deu início apresentando a pauta para a reunião. Após, comunicou a todos a 
alteração do representante docente, tendo agora o Professor José Luis Silveira 
da Costa como novo integrante. 

2- Revisão da Ata 08 de 2017  

A coordenadora realizou a leitura da ata, sendo aprovada com algumas 
alterações. Foi sugerido que as atas sejam encaminhadas a todos com uma 
semana de antecedência, para apreciação. 

3- Análise avaliativa do Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional 

Realizou-se a leitura e análise de todos os indicadores do eixo 1 com as notas 
que foram atribuídas na autoavaliação: 1.1 Evolução institucional a partir dos 
processos de Planejamento e Avaliação Institucional; 1.2 Projeto/processo de 
autoavaliação institucional; 1.3 Autoavaliação institucional: participação da 
comunidade acadêmica; 1.4 Autoavaliação institucional e avaliações externas: 
análise e divulgação dos resultados; 1.5 Elaboração do relatório de 
autoavaliação. O grupo propôs que haja uma reunião extraordinária para 
trabalhar no Relatório Institucional. 

4- Pesquisas de Opinião 2017  

Será disponibilizada aos membros da CPA, por e-mail, a pesquisa do IPO 
(Instituto de Pesquisas de Opinião) com os egressos e com a comunidade, 
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para apreciação, antes da divulgação no site da CPA. Devido à pouca adesão 
por parte dos docentes no preenchimento da pesquisa da avaliação da 
instituição, o grupo optou por estender o prazo de conclusão da mesma, para o 
dia 30/11. Será encaminhada mensagem aos diretores e coordenadores com o 
novo prazo, para que divulguem aos seus docentes. As pesquisas também 
serão enviadas aos representantes dos demais eixos para uma análise e 
comprovação das evidências. 

 

5- Outros Assuntos 

A avaliação externa para o Curso de Engenharia de Computação foi agendada 
para o período de 12/11 a 15/11. A reunião com a CPA está prevista para as 
17h30min, do dia 13/11. A Professora Marília relatou como foi o andamento da 
reunião da CPA com o colegiado do curso de Engenharia de Computação. A 
próxima reunião da CPA será no dia 04/12, para apresentação das avaliações 
dos 5 eixos. Por fim, nada mais havendo a tratar, a coordenadora deu por 
encerrada a reunião, sendo lavrada por mim, Franciele Gastal, a presente ata. 

 


