
 
 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS 
Comissão Própria de Avaliação – CPA 

 

 

A T A     D E     R E U N I Ã O       N º 9/ 2018 

 

Data: 08 de outubro 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, Marília do Amaral Dias; os representantes técnico-administrativos, Paula 

Pruski Yamim e José Jadmir Gonçalves dos Santos e os 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, o 

representante técnico-administrativo Ezequiel Insaurriaga Megiato e o representante 

discente Felipe Ferreira Pinto 

 

1. Aprovação da ata 08 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 08 de 2018, que 

havia sido enviada anteriormente por e-mail para apreciação do grupo, sendo aprovada 

sem ajustes. 

2. Avaliação externa do Curso de Teologia 

 A coordenadora agradeceu à Comissão pela participação na reunião com os avaliadores 

do MEC, na visita in loco, para o reconhecimento do Curso de Teologia, o qual recebeu 

a nota máxima, nota 5. Na sequência, realizou a leitura da justificativa dos avaliadores 

para a nota cinco, atribuída ao indicador 1.13 – Gestão do curso e os processos de 

avaliação interna e externa – “O processo de autoavaliação de cursos da IES, foi 

implantada e oficializada pela CPA, conforme a legislação pertinente. Realiza 

autoavaliação institucional regularmente, com um processo contínuo de controle e 

acompanhamento, repercutindo os resultados para a comunidade acadêmica de modo 

geral através de coleta e organização de dados, relatórios e, especificamente referente ao 

curso, por meio de reuniões com as coordenações nas quais são tratados os diagnósticos 

de forma particular, possibilitando intervenções e reorientações. Nessa perspectiva, fica 

evidente os resultados das avaliações externas e internas, produzidos pelos 

procedimentos da CPA, direcionam para o aperfeiçoamento das políticas acadêmicas e 

administrativas.” 

Após, discutiu-se a respeito da normatização e das ações da CPA na UCPel e ficou 

determinado que os processos serão encaminhados via SRP (Serviço de Registro e 

Protocolo) e que será implementado um formulário para registros das ações propostas e 

as realizadas. Decidiu-se pela elaboração de um vídeo sobre a CPA, com a finalidade de 

divulgar, para a comunidade acadêmica e para os avaliadores do MEC, as atividades 

realizadas. O lançamento está previsto para 2019.  



3. Pesquisa de Avaliação de Curso pelo Discente 

Na sequência, verificou-se o número de participantes da pesquisa e, embora alguns 

Cursos não tenham atingido a amostra mínima necessária, decidiu-se por não prorrogar 

a pesquisa e analisar os dados coletados até o dia 19 de setembro.  Os resultados da 

pesquisa, tanto graficamente quanto os comentários dos alunos, serão disponibilizados, 

no SAPU e no Zattera, para os Diretores e os Coordenadores dos respectivos cursos, 

como também será enviada por email uma tabela com os totais de respondentes e a 

correspondente porcentagem. Será solicitado aos coordenadores, juntamente com seus 

pares, que seja feita uma análise dos resultados e dos possíveis motivos que levaram ao 

baixo índice de respondentes em alguns dos Cursos e que enviem as conclusões para 

esta Comissão. Essa análise é muito importante porque servirá de subsídio para a CPA  

na execução do  processo de aplicação da pesquisa no próximo ano e também para a 

promoção de ações de melhorias.  

 4. Autoavaliação de Cursos 

Sobre a dinâmica de apresentação dos resultados das autoavaliações dos Cursos para a 

CPA, ficou definido que será agendado com os coordenadores para apresentarem nas 

próximas reuniões ordinárias desta Comissão e, se necessário, serão realizadas reuniões 

extraordinárias para essa finalidade. 

5. Autoavaliação docente e Avaliação docente referente ao semestre 2018/2.  

 A Comissão determinou o período de 01 de novembro até 18 de dezembro de 2018 

para a realização da avaliação docente pelos alunos e da autoavaliação docente, 

referente ao semestre 2018/2. 

6. Outros assuntos  

Foi informado aos membros da CPA sobre a visita in loco de Comissão de Avaliação do 

INEP para a renovação de reconhecimento do Curso de Ciências Contábeis, a qual 

ocorrerá no período de 21/10 até 24/10 e que serão comunicados sobre o dia e horário 

da reunião com a CPA. Informou também que a próxima reunião será no dia 29 de 

outubro. 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.  


