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Aos vinte e oito dias do mês de outubro 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 nona reunião ordinária da Comissão Própria de 3 

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

de Souza, Letícia Oliveira de Menezes, Marília do Amaral Dias e Patrícia 5 

Osório Guerreiro; os representantes técnico-administrativos Franciele da Silva 6 

Gastal e José Jadmir Gonçalves dos Santos e o  representante da sociedade 7 

civil José Artur Torres Ronna. Justificou ausência o representante da sociedade 8 

civil Henrique Walner Alves de Feijó. Dando início à reunião a coordenadora 9 

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

seguir foi apresentada à Comissão a prestação de contas relativa a Semana de 11 

Avaliação da UCPel realizada de 07 a 11 de outubro. Na sequência solicitou 12 

uma avaliação da Semana em relação aos aspectos positivos, negativos e 13 

melhorias. Foram ressaltados vários aspectos positivos, entre eles destacam-se: 14 

a palestra de encerramento a qual foi bastante proveitosa e muito elogiada 15 

pelos participantes; o vídeo Institucional da CPA; a apresentação das 16 

autoavaliações dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo e de Odontologia, como 17 

também a reunião com os técnico-administrativos. Salienta-se que a 18 

participação da comunidade acadêmica foi bastante significativa e acredita-se 19 

que esta Semana contribuiu para despertar nos participantes a importância do 20 

engajamento de todos no processo de avaliação da Instituição. Em 21 

continuidade à reunião, a coordenadora apresentou os totais finais dos que 22 

responderam aos questionários das pesquisas, sendo 42,91% a porcentagem 23 

dos alunos que responderam a Avaliação Docente e de 86,21% dos professores 24 

que se autoavaliaram. Um outro assunto tratado foi a prorrogação da Pesquisa 25 

de Avaliação de Curso pelo discente, considerando o baixo número de 26 

respondentes até o momento, ficando então o prazo de aplicação da referida 27 

Pesquisa estendido até o próximo dia 04 de novembro. Finalizando a reunião, a 28 

Coordenadora da CPA, ressaltou aos presentes que na próxima reunião da 29 

Comissão serão expostas pelos coordenadores as autoavaliações dos seguintes 30 

Cursos na modalidade a distância:  Administração, Ciências Contábeis e 31 
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Pedagogia. E na modalidade presencial, o Curso de Engenharia Civil. O Curso 32 

de Farmácia já divulgou para a CPA a sua autoavaliação e os Cursos de 33 

Serviço Social e Tecnologia em Design de Moda não apresentarão nesta data 34 

porque ainda não concluíram a autoavaliação. Nada mais havendo a tratar, foi 35 

encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata. 36 

 


