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A T A     D E     R E U N I Ã O       N º 8/ 2018 

 

Data: 27 de agosto de 2018  

Horário: 15h 

Local: Sala 407C - Campus I  UCPel  

 

Presenças: representantes docentes Daniel Brod Rodrigues de Souza, José Luis Silveira 

da Costa, Letícia Oliveira de Menezes, Marília do Amaral Dias e Patrícia Osório 

Guerreiro; a representante técnico-administrativa Paula Pruski Yamim; o representante 

discente Felipe Ferreira Pinto; o representante da sociedade civil José Artur Torres 

Ronna e os seguintes convidados: a Pró-Reitora Acadêmica Patrícia Haertel Giust, a 

Pró-Reitora Administrativa Ana Maria dos Santos Hackbart, os diretores de centros 

Moema Nudilemon Chatkin e Ricardo Hoepers, as pedagogas do Núcleo Pedagógico 

Fabiane Perez e Franciele da Silva Gastal , os coordenadoras de curso, Ana Luiza Berg 

Barcellos, Cristina Russo Geraldes da Porciúncula, Fabio Raniere da Silva Mendes, 

Luciane Bastos da Silva,Ricardo Curi Terra, Vera Luci Alves Savedra e Waldeir da 

Paixão Silva. Justificaram ausência, o representante técnico-administrativo José Jadmir 

Gonçalves dos Santos, o representante da sociedade civil Henrique Walner Alves Feijó 

e as coordenadoras Adriane da Silva Machado Mobbs, Andrea Veiga Wagner, Geruza 

Rodrigues Thiel e Laura Gomes Zambrano. 

 

1. Abertura da Semana de Avaliação UCPel 2018 

Dando as boas vindas, a coordenadora da CPA, Profª Marília do Amaral Dias, fez a 

abertura da Semana de Avaliação UCPel 2018 , apresentando a logística das atividades 

durante esta semana, de 27 de agosto até 31 de agosto. Após, apresentou o objetivo 

desta Semana, que é consolidar a cultura de avaliação institucional. As atividades da 

Semana serão: Pesquisa de Avaliação de Curso junto aos discentes, na qual os alunos 

avaliam diversos aspectos de seu Curso, relacionados a organização didático-

pedagógica, corpo docente, infraestrutura, oportunidades de ampliação da formação 

acadêmica e profissional; autoavaliação docente 2018/1; sensibilização junto aos 

professores, com a finalidade de solicitar que realizem a autoavaliação e também que 

incentivem os alunos a responderem a Pesquisa; autoavaliação de cursos, com a entrega 

do instrumento de autoavaliação aos coordenadores dos Cursos de Engenharia Civil, 

Enfermagem, Tecnologia em Segurança Pública, os quais não tinham recebido 

anteriormente, ressaltando que os cursos de Direito, Fisioterapia, Medicina, 

Odontologia, Psicologia e Teologia já estão fazendo a autoavaliação embasada neste 

instrumento instituído pela CPA; divulgação da CPA e da Pesquisa em sala de aula e 

divulgação da CPA nos setores administrativos da Instituição. A professora Marília, 

informou que para a divulgação da Semana foram elaborados vários matérias, como 

banner, botons, cartazes, tags e, ainda, enviado email à comunidade acadêmica, como 

também no Sapu comunicando sobre a Semana. Foram distribuídos botons e a 



coordenadora da CPA promoveu a discussão entre os presentes, onde várias sugestões 

foram apontadas: alterar o período inicial da autoavaliação docente e avaliação do 

professor pelos alunos, referente ao semestre 2018/2, para 22 de novembro; reavaliar os 

questionários de avaliação; construir painéis com os resultados da avaliação dos 

professores pelos alunos e da avaliação de Curso e expor para a comunidade acadêmica, 

além de divulgar na página da CPA. Por fim, nada mais havendo a tratar, a 

Coordenadora agradeceu a presença, convidando todos a participarem do café com a 

CPA  e encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente ata.  

 

 

 


