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Aos seis dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta 1 

minutos, na sala de reuniões da Reitoria da UCPel, ocorreu a terceira reunião 2 

ordinária desta Comissão com a presença dos representantes docentes José 3 

Luiz Silveira da Costa, Marília do Amaral Dias e Patrícia Osório Guerreiro; da 4 

representante técnico-administrativa Paula Pruski Yamim; da representante 5 

discente Gabriela Pereira Carvalho; dos  representantes da sociedade civil 6 

Henrique Walner Alves de Feijó e  José Artur Torres Ronna e da Diretora do 7 

Centro de Ciências Sociais e Tecnológicas(CCST), professora Ana Cláudia 8 

Vinholes Siqueira Lucas. Justificaram ausência os representantes docentes 9 

Daniel Brod Rodrigues de Souza e Letícia Oliveira de Menezes; os 10 

representantes técnico-administrativos José Jadmir Gonçalves dos Santos e 11 

Ezequiel Insaurriaga Megiato e o representante discente Felipe Ferreira Pinto. 12 

Dando início à reunião a coordenadora da CPA, Profª Marília do Amaral Dias, 13 

agradeceu a presença de todos e expôs a pauta da reunião: processo de 14 

divulgação da Avaliação de Cursos pelos Alunos, gravação do vídeo da CPA 15 

pesquisa por meios focais e outros assuntos.  Em sequência, apresentou a nova 16 

representante discente Gabriela Pereira Carvalho, aluna do quinto semestre do 17 

Curso de Pedagogia. De forma breve, a representante técnico-administrativa 18 

Paula Yamim explicou para a acadêmica a finalidade da CPA e o motivo de 19 

sua criação. Em continuidade à reunião, a Coordenadora da CPA solicitou à 20 

Diretora do CCST, professora Ana Cláudia Lucas, representando também a 21 

Diretora do Centro de Ciências da Saúde (CCS), que apresentasse as sugestões 22 

de ambos os Centros sobre o processo de divulgação dos resultados da 23 

Pesquisa de Avaliação de Curso pelos alunos aplicada no segundo semestre de 24 

2018. Sendo expostas aos presentes as ações previstas, são elas: resumo do 25 

processo de regulação MEC/INEP - autorização, reconhecimento e renovação 26 

de reconhecimento; apresentação do instrumento que foi utilizado para a 27 

autoavaliação ou seleção de indicadores mais relevantes; grupo de 28 

representantes de turmas ampliado com membros do Diretório Acadêmico 29 

(DA) e outros identificados pelo Coordenador. O CCS irá reunir os 30 

representantes de turma, diretórios acadêmicos e alunos representantes de 31 
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módulo para análise do que está sendo planejado, o que será feito e como será 32 

realizado. O CCST utilizará a mesma sistemática. Os assuntos tratados serão 33 

registrados em ata, assinada pelos participantes, contendo a relação dos 34 

convites efetuados. Ficando acertado que até 31 de maio haverá as reuniões. 35 

Foi orientado aos Coordenadores onde constam as informações na página da 36 

CPA. Em relação à pesquisa com os grupos focais, que estava prevista para 37 

ocorrer em 2019/2, em reunião anterior com os diretores dos Centros, decidiu-38 

se cancelar sua realização, pois seria necessário aprofundar os estudos e 39 

analises sobre o processo. Uma das propostas é ver a possibilidade de envolver 40 

o Curso de Psicologia no processo. O Núcleo de Web Marketing da UCPel, fez  41 

registros de depoimentos e informações para a elaboração do vídeo da CPA, 42 

cujo objetivo é divulgar a CPA para a comunidade acadêmica e sociedade, o 43 

qual conterá de modo sucinto, o que é a CPA, qual seu objetivo, quem a 44 

compõe e quais suas ações. Não havendo mais assuntos a tratar, a 45 

Coordenadora ressaltou que a próxima reunião será no dia 27 de maio e 46 

agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião, da qual foi lavrada a 47 

presente ata. 48 

 


