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

trinta minutos, no Salão de Atos da Reitoria da Universidade Católica de Pelotas 2 

(UCPel), ocorreu a oitava reunião ordinária da Comissão Própria de Avaliação 3 

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

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

Dias; os representantes técnico-administrativos Franciele da Silva Gastal e José 6 

Jadmir Gonçalves dos Santos; o  representante da sociedade civil José Artur 7 

Torres Ronna. Justificou ausência a representante docente Patrícia Osório 8 

Guerreiro, o representante discente Felipe Ferreira Pinto e o representante da 9 

sociedade civil Henrique Walner Alves de Feijó. Iniciando os trabalhos, a 10 

coordenadora da CPA, Profª Marília do Amaral Dias, destacou que o objetivo da 11 

reunião é organizar os ajustes finais da Semana de Avaliação da UCPel. Foi 12 

apresentado o roteiro do vídeo institucional da CPA e o folder de divulgação da 13 

Semana de Avaliação para aprovação da Comissão, sendo ambos aprovados com 14 

pequenos ajustes. Não foi possível alterar o dia da palestra da Semana de 15 

Avaliação, conforme sugerido por esta Comissão, ficando confirmada para o 16 

encerramento da Semana. Ficou acertado que algumas das ações de melhorias 17 

realizadas mais recentemente, decorrentes dos processos avaliativos serão 18 

divulgadas no SAPU, por meio de um post, durante a Semana de Avaliação, são 19 

elas: capacitação dos docentes em metodologias inovadoras e/ou ativas, como 20 

exercício Team Based Learning (TBL) e no uso das plataformas como 21 

Classroom; ampliação de projetos comunitários, buscando senso humanitário e 22 

respeito à diversidade; construção de sala de aula de Metodologias Ativas, no 23 

Prédio C; qualificação de salas para criação do Laboratório de Inovação, no 24 

prédio C; qualificação dos espaços físicos como salas de aula e laboratórios, no 25 

Campus I e Campus da Saúde; qualificação da Sala de Recursos; construção de 26 

novo espaço de convivência, lazer e estudo (novo lounge no saguão do Campus 27 

I); atualização do laboratório de informática (Laboratório 02); aquisição de 28 

equipamentos para salas de aula, como projetores e chromebooks;  29 

reestruturação da ouvidoria da UCPel, e que  muitas outras melhorias podem ser 30 

constatadas no Relatório de Autoavaliação 2018 publicado na página  da CPA. 31 
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Em continuidade à reunião foi comunicado aos presentes que os posts de 32 

divulgação a respeito da CPA já estão sendo publicados nas redes sociais pelo 33 

Marketing. São vários posts que estão sendo lançados aos poucos, com as 34 

seguintes temáticas: Você sabe o que é a CPA? O que é a CPA? Como funcionam 35 

as avaliações? O que é a Autoavaliação Institucional? Por que a UCPel precisa 36 

da CPA? O que são as Pesquisas de Opinião? O que é a Avaliação Docente? 37 

Como será a Semana de Avaliação da UCPel? O que é feito com os resultados 38 

das Avaliações? O que é a Autoavaliação de Curso?.  Na sequência foi realizada 39 

uma avaliação sobre a visita in loco para o Curso de Tecnologia em Segurança 40 

Pública, em especial sobre a nota quatro, atribuída ao indicador 1.13 – Gestão 41 

do curso e os processos de avaliação interna e externa. Em relação a Pesquisa de 42 

Opinião com os técnico-administrativos decidiu-se que passará a ser bienal e em 43 

parceria com o Setor de Gestão de Pessoas, sendo já aplicada este ano, no mês 44 

de outubro. Finalizando a reunião, a Coordenadora da CPA expôs aos presentes 45 

que o período da Avaliação Docente pelos alunos e da Autoavaliação Docente 46 

encerra hoje e que até o momento o porcentual de alunos que responderam a 47 

avaliação docente é de  39% e dos que  responderam a Autoavaliação Docente é 48 

de 86%. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a 49 

presente ata. 50 

 


