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Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e dezenove, às quatorze 1 

horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Reitoria da UCPel, ocorreu  a 2 

segunda  reunião ordinária desta Comissão com a presença dos representantes 3 

docentes Daniel Brod Rodrigues de Souza e Marília do Amaral Dias; dos 4 

representantes técnicos-administrativos Ezequiel Insaurriaga Megiato, José 5 

Jadmir Gonçalves dos Santos e Paula Pruski Yamim; dos  representantes da 6 

sociedade civil Henrique Walner Alves Feijó e  José Artur Torres Ronna. 7 

Justificaram ausências o representante docente José Luis Silveira da Costa e 8 

Patrícia Osório Guerreiro. Dando início à reunião a coordenadora da CPA, 9 

Profª Marília do Amaral Dias, agradeceu a presença de todos e apresentou a 10 

pauta da reunião: Relatório de Autoavaliação Institucional, Processo de 11 

Divulgação da Avaliação de Curso pelos Alunos, Avaliação Docente, e 12 

Autoavaliação Docente e outros assuntos. Em continuidade, a Coordenadora 13 

apresentou o Relatório de Autoavaliação Institucional 2018 para apreciação e 14 

aprovação da comissão, observando que foram seguidas recomendações da 15 

Nota Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 065/2014. Com mais especificidade 16 

foi tratado o capítulo 4 – Análise dos dados /informações e ações com base na 17 

análise. Este capítulo contém quatro subcapítulos, os quais são: Autoavaliação 18 

de Cursos, Avaliação in loco, Avaliação dos Cursos pelos Alunos e Ações 19 

Institucionais Realizadas em 2018 e Previstas para 2019.  Finalizando, a 20 

comissão aprovou o Relatório, o qual deverá ser postado no e-MEC até 31 de 21 

março deste ano. Em relação ao processo de divulgação da Avaliação de Curso 22 

pelos Alunos para a comunidade acadêmica, a comissão entendeu que deveria 23 

partir de sugestões dos Centros e do Instituto para tal finalidade.  Foi decidido 24 

que na próxima reunião os Diretores iriam apresentar como se daria esse 25 

processo de divulgação. Em relação à avaliação docente pelos alunos e à 26 

autoavaliação docente, foi esclarecido que neste semestre não teria a aplicação 27 

de ambas as pesquisas, considerando que referente ao semestre 2018/2 elas 28 

foram aplicadas no mesmo semestre. Porém, devido à  pouca adesão dos alunos 29 

ao responderem a pesquisa já durante o semestre em curso, decidiu-se por 30 
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retornar aos moldes anteriores de aplicação das referidas pesquisas, ou seja, 31 

realizar a pesquisa referente ao semestre anterior, no semestre posterior. 32 

Portanto essas pesquisas irão ocorrer neste ano, apenas em 2019/2, onde 33 

avaliarão 2019/1. Sem outros assuntos a tratar, a Coordenadora agradeceu a 34 

presença de todos e encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente ata.  35 

 


