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No dia vinte e nove do mês de julho de dois mil e dezenove, às quatorze horas 1 

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

Pelotas (UCPel), realizou-se  a sexta reunião ordinária da Comissão Própria de 3 

Avaliação(CPA),  com a presença dos representantes docentes Daniel Brod 4 

Rodrigues de Souza, Letícia Oliveira de Menezes e Marília do Amaral Dias; da 5 

representante técnico-administrativa Franciele da Silva Gastal e  do  6 

representante da sociedade civil Henrique Walner Alves de Feijó. Justificaram 7 

o não comparecimento os representantes docentes José Luiz Silveira da Costa e 8 

Patrícia Osório Guerreiro; o representante técnico-administrativo José Jadmir 9 

Gonçalves dos Santos e o representante da sociedade civil José Artur Torres 10 

Ronna. Dando início aos trabalhos, a coordenadora da CPA, Profª Marília do 11 

Amaral Dias, destacou a ordem do dia: Semana de Avaliação UCPel, análise 12 

do questionário da Avaliação Docente e Autoavaliação Docente, vídeo da CPA 13 

e outros assuntos a serem apreciados.  A seguir, apresentou a nova 14 

representante técnico-administrativa Franciele da Silva Gastal, assessora 15 

pedagógica do Núcleo Pedagógico da Universidade. A Coordenadora solicitou 16 

aos presentes sugestões sobre ações a serem realizadas durante a Semana de 17 

Avaliação UCPel 2019, ficando definidas as seguintes atividades: palestra para 18 

Coordenadores, Professores e Gestores; apresentação de um case de 19 

autoavaliação de cursos para as coordenações de cursos e NDEs (Núcleos 20 

Docentes Estruturantes); atividade para funcionários,  em parceria com o Setor 21 

de  Gestão de Pessoas; divulgação, especialmente aos alunos,  das melhorias 22 

realizadas após a pesquisa de curso. Sugerido pelos participantes buscar apoio 23 

do DCE (Diretório Central de Estudantes) e DAs ( Diretórios Acadêmicos) 24 

para  divulgação da pesquisa de Avaliação de Curso pelos alunos. A 25 

Coordenadora da CPA informou que o processo de elaboração do Vídeo 26 

Institucional da CPA está sendo ultimado e deverá ser apresentado durante a 27 

Semana de Avaliação.  Foi realizada análise do questionário das pesquisas de 28 

Avaliação Docente e Autoavaliação Docente que serão efetuadas via SAPU 29 

(Sistema de Apoio Universitário da UCPel), no período de 19 de agosto a 30 de 30 

setembro do ano corrente. Após minuciosamente reexaminadas as questões 31 
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vigentes, a de número 9 terá a seguinte redação: “Avalia a aprendizagem do 32 

aluno, de acordo com o conteúdo desenvolvido e metodologia(s) utilizada(s)?”. 33 

Foi acordado que a Coordenadora da CPA solicitará ao STI (Setor de 34 

Tecnologia da Informação) as medidas necessárias para que retorne a 35 

visualização da Avaliação Docente aos Coordenadores dos cursos. Lembrou a  36 

Coordenadora da CPA que a próxima reunião ordinária será no dia 26 de 37 

agosto vindouro, conforme cronograma vigente. Nada mais havendo a tratar, 38 

foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata.  39 

 


