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Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às quatorze 1 

horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Reitoria da Universidade Católica 2 

de Pelotas (UCPel), ocorreu a sétima reunião ordinária da Comissão Própria de 3 

Avaliação (CPA),  presentes os representantes docentes Daniel Brod Rodrigues 4 

de Souza, José Luiz Silveira da Costa, Letícia Oliveira de Menezes e Marília 5 

do Amaral Dias; a representante técnico-administrativa Franciele da Silva 6 

Gastal; a representante discente Gabriela Pereira Carvalho e os  representantes 7 

da sociedade civil Henrique Walner Alves de Feijó e  José Artur Torres Ronna. 8 

Não compareceram a representante docente Patrícia Osório Guerreiro; os 9 

representantes técnico-administrativos Ezequiel Insaurriaga Megiato e José 10 

Jadmir Gonçalves dos Santos e o representante discente Felipe Ferreira Pinto, 11 

ausências antecipadamente justificadas. Iniciando os trabalhos, a coordenadora 12 

da CPA, Profª Marília do Amaral Dias, destacou a pauta da reunião: 13 

cronograma da Semana de Avaliação UCPel, Autoavaliação de Cursos, 14 

Pesquisa de Avaliação de Curso pelos alunos e outros assuntos. A 15 

Coordenadora da CPA informou detalhes de sua reunião com o Supervisor de 16 

Comunicação e Marketing da Universidade, Iago Fernandes, a propósito do 17 

auxílio e divulgação da programação da Semana de Avaliação, ficando 18 

esclarecido que a divulgação será on-line, por e-mail e redes sociais. A Semana 19 

de avaliação ocorrerá de 07 a 11 de outubro de 2019, estabelecida a seguinte 20 

programação: no primeiro dia, será apresentado o vídeo institucional da CPA, 21 

divulgadas as atividades durante a semana e iniciada a pesquisa de Avaliação 22 

de Curso pelos alunos que se estenderá até 04/11/2019. No mesmo dia, serão 23 

divulgados resultados de idêntica pesquisa ocorrida no ano de 2018. No 24 

segundo dia, haverá apresentação da CPA aos técnicos administrativos pelo  25 

 vídeo institucional da CPA e esclarecimentos sobre a  Pesquisa de Clima CPA  26 

que será aplicada no próximo ano. No terceiro dia, serão apresentadas as 27 

autoavaliações dos cursos de Odontologia e Arquitetura e Urbanismo para os 28 

Gestores, Coordenadores e Professores, a cargo dos respectivos 29 

Coordenadores. No quarto dia, haverá especial destaque, via on-line, e-mail e 30 

redes sociais, sobre a importância das pesquisas de avaliação pela comunidade 31 
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acadêmica. No quinto e último dia, aprazada  palestra de encerramento a cargo 32 

do  Professor  Denizar Alberto da Silva Melo, Procurador Institucional e 33 

Coordenador da  CPA/PUC-RS, sobre o tema é “A Importância da 34 

Autoavaliação no contexto do Planejamento Estratégico Institucional”,   que  35 

abordará os 5 eixos e as 10 dimensões que compõem a autoavaliação 36 

institucional e as demais funções da CPA relacionadas aos processos de 37 

avaliação externa (ENADE, Visitas in loco do INEP, avaliação da CAPES, 38 

etc.). Os membros da CPA aprovaram a programação projetada, sugerindo, 39 

entretanto, que a palestra do Profº Denizar, pela sua importância e interesse 40 

provocados, seja antecipada para outro dia da semana, tendo em vista que 41 

ocorrerão outros eventos na Instituição, sem possibilidade de transferência. 42 

Para tanto, a Coordenadora da CPA tentará viabilizar com o palestrante a 43 

alteração da data sugerida. Em relação à autoavaliação dos Cursos, foi 44 

informado pela Coordenadora da CPA que alguns, agendados para agosto, não 45 

conseguiram concluir os trabalhos. Em razão de diversos motivos, ficando, 46 

assim, prorrogado o prazo para final de setembro. A visita de representantes do 47 

INEP para reconhecimento do Curso de Tecnologia em Segurança Pública, 48 

conforme comunicado, ocorrerá no período de 22/09 até 25/09/2019. A 49 

próxima reunião ordinária da CPA, de acordo com o calendário aprovado, será 50 

realizada no dia 30 de setembro vindouro. Nada mais havendo a tratar, foi 51 

encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata 52 

 


