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Data:  04 de agosto de 2004
Horário:  09  horas
Local:  Reitoria da UCPel  -  Sala 105
Presença: todos os membros da Comissão

Assuntos tratados:
1 – Avaliação Institucional – relatório
A  Profª. Paula Yamin apresentou um resumo do Relatório que a Comissão

de Avaliação Institucional entregou à Reitoria, referente ao ciclo avaliativo
2001/2002. O assunto foi debatido e alguns esclarecimentos adicionais foram
prestados aos presentes.

2 – Ata da reunião anterior Foi aprovada, sem restrições.

3 – Análise de textos sobre avaliação
O Prof. Francisco fez um resumo dos textos sobre avaliação que foram

encaminhados aos membros da CPA. Posteriormente estabeleceu-se um debate,
centrando-se em que tipo de avaliação se pretende para a UCPel. Falou-se sobre
a avaliação da instituição e sobre a avaliação dos docentes.  Houve consenso de
que se deve rever o processo da avaliação de docentes, para realização ainda em
2004. O prof. Francisco sugeriu a realização de uma grande debate interno sobre
o tema Avaliação, como subsídio à definição e proposta de uma
metodologia/sistema de avaliação para a UCPel. O Dr. Feijó lembrou de que deve
ser uma avaliação democrática, com ampla participação e que seja um modelo
não punitivo. O Dr. Neves também manifestou que tem observado uma baixa
participação nos processos internos da UCPel e que a Avaliação deve reverter
isto.  Finalmente concluiu-se por levar algumas propostas à Reitoria, inclusive
quanto ao grau de autonomia e o que pode desenvolver a CPA.

4 – Portaria MEC Nº.2.051
Foi feita uma breve análise da mesma, tirando-se algumas dúvidas para

debater junto à Reitoria.

5 – Reunião do PAIUNG em Pelotas
A Coordenação da CPA colocou que essa proposta esta confirmada e

aceita pela Reitoria. Nos próximos dias haverá mais detalhamento a respeito.

6 – Próxima reunião
Foi agendada para o dia 18 de agosto, às 09 horas.


