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A  T  A     D  E     R  E  U  N  I  Ã  O       N º  07/2006 
 
Data: 31 de outubro de 2006 
Horário: 09h00 
Local: Reitoria - Sala 105 
Presença: professores Francisco, Brod e Treptow; servidoras Paula e Loiva, Dr. 
Feijó e Dr. Neves, pela sociedade civil.  Como convidadas participaram a Profª 
Regina Trilho Otero Xavier e a técnica Clara Irene Veiga Barbosa. 
 
Foram tratados os seguintes assuntos: 
 

1 - Ausências 
   O Sr. Coordenador manifestou sua preocupação com as ausências dos 
representantes discentes, agora pela terceira reunião consecutiva, e o mesmo 
com o Prof. Chies. 
 
2 - Aprovação da Ata Nº 06/2006, da Reunião anterior, de 26 de agosto de 2006. 
 Submetida à apreciação, foi aprovada por unanimidade. 
 
3 – Data da reunião 
 O Sr. Coordenador justificou a não realização da reunião estabelecida para 
o mês de setembro, por estar no aguardo de material sobre avaliação dos 
docentes, em elaboração pelo Programa de Aperfeiçoamento Docente, o que só 
foi concluído no último dia 27 do corrente. 
 
4 – Avaliação dos Docentes pelos Alunos e Auto-avaliação Docente.  
 Com a participação da Profª. Regina, foi relatado que a partir do último 
encontro promovido pelo Programa de Aperfeiçoamento Docente e CPA, o grupo 
executivo do Programa trabalhou na tabulação e análise das sugestões feitas 
pelos professores e levantou dez itens que seriam incluídos no novo instrumento 
de Avaliação dos Docentes pelos alunos. De igual forma foram levantados dez 
itens para uma Auto-avaliação dos Docentes. Este material foi repassado a todos 
os professores da Universidade, via  e-mail da Sra. Pró-Reitora de Graduação, e 
ficou disponível por cerca de um mês (até 27 de outubro) para sugestões  do 
corpo docente. 
 Disse o Sr. Coordenador que a demora é o ônus de uma construção 
democrática e participativa. Foi então apresentada a minuta do instrumento que 
será utilizado, o qual não avalia mais por notas, mas por alternativas de respostas. 
Após amplo debate, foi sugerida uma melhor explicitação na questão quatro (4), 
bem como a colocação de um texto explicativo e motivador ao início do 
instrumento, buscando uma maior  número de respondentes. A Sra. Paula disse 



que o Centro de Informática está pronto para processar a pesquisa, logo que os 
instrumentos estiverem concluídos. 
 O processo deverá ser iniciado ao final do semestre, via SAPU e SAAU e 
será feita por professor e não mais por disciplina. A base de referência será o 
semestre 2006.2, já que o de 2006.1 ficou muito distante. A auto-avaliação dos 
docentes tem os mesmo itens da avaliação a ser preenchida pelos alunos, o que 
propiciará ao professor fazer comparações. O instrumento estará à disposição dos 
alunos até o semestre 2007.1. A divulgação junto à comunidade universitária  será 
feita pela Assessoria de Comunicação Social e Marketing. 
 O Prof. Brod perguntou sobre um assunto tratado anteriormente, de que se 
iria pesquisar e destacar algumas práticas docentes de sucesso para socializá-las 
na comunidade da UCPel. O Sr. Coordenador informou que o assunto está em 
andamento e breve terá seu resultado. A Profª. Regina mencionou que está sendo 
organizada uma jornada para todo o corpo docente, talvez ainda para dezembro, 
quando o tema será abordado.  
 
5 – Avaliação externa 
 A Sra. Loiva apresentou um e-mail que mencionava uma Portaria, emitida 
ou a ser emitida pelo MEC, sobre os ciclos avaliativos da avaliação externa. 
Debateu-se algumas situações descritas no referido e-mail, mas concluiu-se que o 
mesmo não é um documento oficial. A Sra. Loiva mesmo informou ter pesquisado 
na Internet sobre essa tal portaria, nada tendo encontrado no canais de acesso ao 
MEC.  Embora o texto do e-mail contenha algumas informações que poderão 
trazer preocupação ao processo na UCPel, concluiu-se por primeiro verificar a 
existência ou não dessa Portaria e de onde surgiram (fonte) tais informações, se 
são oficiais ou não.  
 Ainda sobre a Avaliação Externa, o Sr. Coordenador manifestou 
preocupação quanto ao processo de avaliação externa. Pela cópia que se tem do 
que seria o Formulário Eletrônico a ser preenchido, disse faltar ainda à CPA um 
número considerável de informações. A Sra. Clara apresentou em, “powerpoint”, a 
relação de informações ainda insuficientes ou em falta.  Discutiu-se também a 
indispensabilidade de uma articulação entre PDI, PPI e CPA, o que parece aos 
membros da CPA não está sendo muito considerado na elaboração do novo PDI.  
Por fim, os membros sugeriram ao Sr. Coordenador que oficialize estas 
deficiências diretamente ao Sr. Reitor.  
   
5 – Outros assuntos: 

- Publicações 
   Os presentes foram informados pelo Sr. Coordenador de mais duas 
apresentações de trabalhos, oriundos da CPA e do Programa de Aperfeiçoamento 
Docente: 

� na RAIES – Revista da Rede de Avaliação Institucional da 
Educação Superior, Vol. 11, nº 1, março de 2006, artigo 
“Avaliação Institucional: cada um sabe onde lhe aperta o sapato”, 
do Prof. Francisco de Paula Rodrigues 

� no IV Seminário Nacional de Pedagogia Universitária, realizado 
na PUC/RS, de 09 a 11 de outubro corrente, trabalho 



denominado “Programa de Aperfeiçoamento Docente: o diálogo 
entre a teologia e a pedagogia universitária”, elaborado pela 
equipe do Programa e apresentado pelo Prof. Antônio Reges 
Brasil   

- Reunião do PAIUNG 
 O Sr. Coordenador informou que está prevista uma reunião a ser realizada 
em Passo |Fundo, no dia 14 de novembro, dependendo ainda da confirmação da 
vinda de um representante do INEP.     

- ENADE 
   No dia 17 de outubro esteve em visita à UCPel, o Prof. Amir Limana, Diretor 
Nacional do ENADE, que proferiu palestra a professores e alunos no auditório 
central da Universidade. 

- Cursos 
   Foi comunicado também que a Sra. Clara e a bolsista Ana Paula Pereira da 
Silva, da equipe executiva da CPA, estão participando do Curso de Educação à 
Distância, realizado pela UNISC, de “Gestão de Processos de Avaliação 
Institucional. 

 
6 – Próxima reunião da CPA 
 A nova data será marcada tão logo se tenham os instrumentos para a 
pesquisa de Avaliação Docente e de acordo com o Programa de Capacitação 
Docente. 
  
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. 
 
 


