
 
 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS 
Comissão Própria de Avaliação – CPA 
 
 
A T A     D E     R E U N I Ã O       N º 7/ 2018 
 
Data: 30 de julho de 2018  
Horário: 14h30min 
Local: Sala de Reuniões da CPA – Prédio da Reitoria 

 

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; os representantes técnico-administrativos Ezequiel Insaurriaga Megiato, 
Paula Pruski Yamim, e os representantes da sociedade civil José Artur Torres Ronna e 
Henrique Walner Alves Feijó. Justificaram ausência, o representante técnico-
administrativo José Jadmir Gonçalves dos Santos e o representante Felipe Ferreira Pinto 
 

1. Aprovação da ata 06 de 2018 

Dando as boas vindas, a coordenadora da CPA, Profª Marília do Amaral Dias, deu 
início apresentando a pauta da reunião. Após, ocorreu aprovação da Ata 06 de 2018, que 
havia sido enviada anteriormente por e-mail para apreciação do grupo, sendo aprovada 
sem ajustes.  
 

2.  Pesquisa de Opinião - Avaliação de Curso pelos Discentes 

A Coordenadora da CPA promoveu a discussão para a elaboração final do questionário 
de Avaliação de Curso pelos Discentes, tomando como base as questões previamente 
selecionadas do questionário do estudante do ENADE 2016. Em relação a logística de 
aplicação da pesquisa, ficou determinado que a mesma será realizada na última semana 
de agosto para todos os Cursos. Ficou estipulado entre os dias 27 e 31 de agosto de 
2018 a Semana de Avaliação na UCPel e, em sua primeira edição, esta semana tem 
como objetivo consolidar a cultura de avaliação institucional, sendo uma das principais 
atividades previstas para o período  a aplicação da Pesquisa de Opinião junto aos 
discentes avaliando diversos aspectos de seu Curso, relacionados à organização 
didático-pedagógica, corpo docente, infraestrutura, oportunidades de ampliação da 
formação acadêmica e profissional. Tal pesquisa estará disponível no SAPU, como  
também ocorrerão diversas ações com a finalidade de sensibilizar a comunidade 
acadêmica da importância de sua participação no processo de avaliação com vistas à 
qualificação da UCPel. 
 

3. Relato: PADOC 2018/1  

A coordenadora da CPA relatou sobre o PADOC 2018/1 realizado no período de 09 até 
20 de agosto. A CPA esteve presente em alguns encontros dos Cursos da área da Saúde, 
do Curso de TSP, do Curso de Direito e do curso de Engenharia Civil. Destacou que os 



assuntos tratados nestes encontros foram relativos aos Instrumentos de Avaliação de 
Curso e também sobre o papel da CPA na instituição, dando oportunidade aos 
professores de conhecerem as ações da CPA e de refletirem sobre os novos 
instrumentos de avaliação.  Os participantes deixaram sugestões para a CPA, entre elas: 
na avaliação docente pelos alunos, colocar mais opções de alternativas de respostas; 
lembrete das avaliações ao docente e discente; em relação à pergunta: “se teve aula 
efetivamente com esse professor”, repensarem em alterar ou retirar, pois fica confuso 
para os alunos; instituir um dia de avaliação por semestre; envio de e-mail da CPA para 
os alunos no início do semestre para divulgação; o professor durante as aulas deve 
sensibilizar o discente para realizar as avaliações.  

4. Autoavaliação da CPA  

A comissão fez a autoavaliação em relação ao seu desempenho em 2018/1. Constatou-
se que será preciso divulgar mais as ações realizadas e, considerando as novas 
atribuições da CPA frente aos instrumentos de avaliação do MEC, é fundamental que se 
tenha a CPA legislativa e a executiva. Para tanto, a CPA executiva necessita de reforço 
de recursos humanos a fim de poder atender as várias demandas atuais, principalmente 
as atinentes à Autoavaliações dos Cursos e Pesquisas de Opinião.  
 

5. Outros Assuntos   

Foi informado aos membros da CPA sobre a visita in loco de Comissão de Avaliação do 
INEP para o reconhecimento do Curso de Teologia, a qual ocorrerá no período de 23/09 
até26/09. A Coordenadora divulgou que o processo Avaliação Docente, referente ao 
semestre 2018/1, que ocorreu de 15/06 até 23/07/2018, obteve um índice de 36,5% de 
participantes, ou seja, o total de alunos que responderam a avaliação docente foi de 
1252 e os que não responderam foi de 2181. Ressaltou ainda que o período de 
autoavaliação docente será de 27 de agosto até 31 de agosto deste ano. Informou 
também que a próxima reunião será no dia 27 de agosto, na qual ocorrerá a abertura da 
Semana de Avaliação UCPel 2018. Por fim, nada mais havendo a tratar, a Coordenadora 
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente ata.  

 


