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A  T  A     D  E     R  E  U  N  I  Ã  O       N º  01/2007 
 
Data: 07 de março de 2007 
Horário: 09h00 
Local: Reitoria - Sala 105 
Presença: professores Francisco, Brod e Treptow; servidoras Márcia e Loiva, 
acadêmico Alessandro, Dr. Feijó e Dr. Neves, pela sociedade civil.  O Prof. Chies, 
o acadêmico Wiliam e a servidora Paula justificaram a ausência. 
 
Assuntos tratados: 
 
 

1 – Ata da reunião anterior: 
   

Foi aprovada por unanimidade a ata da reunião de 17.11.2006. 
 
2 – Portaria Normativa Nº. 01, de 10 de janeiro de 2007. 
 
 O Sr. Coordenador da CPA apresentou esta Portaria do MEC, que 
estabelece o calendário de avaliações do Ciclo Avaliativo do SINAES referente ao 
período 2007/2009. Em seu Artigo 1º, a portaria relaciona que os cursos 
participantes do ENADE em 2004 serão avaliados em 2007, segundo diferentes 
critérios que a norma especifica e em diferentes períodos. O Sr. Coordenador 
manifestou a preocupação se a Universidade está preparada para essa avaliação 
externa. De igual forma, disse também da preocupação com a Avaliação 
Institucional Externa e entregou a todos uma relação dos itens que ainda faltam 
para atendermos a todas as demandas do SINAES. Por fim decidiu-se que o Sr. 
Coordenador formalizará comunicação à Reitoria sobre os itens faltantes, bem 
como alertará para o calendário que a Portaria estabelece, o qual prevê que a 
UCPel deverá solicitar, entre 16 de maio e 15 de agosto, a Avaliação Institucional 
Externa. 
 
3 – Portal SINAES   
   
 Foi feita a comunicação da criação desse Portal, que era uma reivindicação 
das diversas CPAs e avaliadores. Foi explicado o seu funcionamento e o trabalho 
que está sendo feito para o Cadastro dos Docentes, com prazo até 31 de março 
próximo. Mencionou ainda que a UCPel cadastrou junto ao INEP professores, dos 
quais alguns já foram chamados a participar de treinamentos, ocorrido em Porto 
Alegre e a ocorrer em Santa Maria. Do debate concluiu-se que os nossos 
professores que vierem a atuar como avaliadores externos pelo INEP poderão 
trazer também ótimas colaborações para a CPA, pelo conhecimento que terão do 
sistema oficial de avaliação institucional e de cursos. 



 
4 - Avaliação dos Docentes 
 
 O Sr. Coordenador mencionou que, até o momento, somente cerca de 50% 
dos professores preencheram a sua auto-avaliação de 2006/2, apesar da 
insistência que se tem feito. Agora mesmo, ao início das aulas, foi enviada 
correspondência a todos docentes, solicitando a sua participação no processo. 
 Quanto à participação dos alunos na avaliação de seus professores de 
2006/2, até o momento é de cerca de apenas 20%, considerada como insuficiente, 
pois não dará validade estatística à pesquisa. Foi explicada a estratégia que será 
adotada pela equipe executiva da CPA, com visitas a todas salas de aula a partir 
do 2º semestre.  
 O acadêmico Alessandro disse que, na sua opinião, o aluno não participa 
mais pois “não sente vínculo” com a UCPel e gera nesse processo e também em 
outros, uma baixa participação. Por outro lado, o aluno não vê respostas e por isto 
não participa. Entende que deve haver um esforço para fazer chegar ao 
conhecimento do aluno as respostas dadas ao que foi avaliado. Questionou ainda 
qual a participação do professor no processo? Manifestou que deve haver uma 
estratégia de fazer isto pelos professores, desde o início do curso, para que os 
alunos sintam que os docentes estão realmente comprometidos. 
 
5 – Outros assuntos 
 
 5.1 – Composição da CPA e substituição de professor 
 Foi debatida a necessidade de substituição do Prof. Caruso na CPA, por 
não integrar mais o quadro docente da UCPel, decidindo-se que o Sr. 
Coordenador formalizará a solicitação à Reitoria.  
 Debateu-se ainda se haveria necessidade de compatibilizar o mandado da 
CPA, 2006/2008, com o período fixado agora pelo MEC, que é de 2007/2009, 
concluindo-se, de momento, que não seria tão relevante. 
 5.2 – Coordenação da CPA 
 O tema foi colocado em discussão, considerada a hipótese de que a 
Portaria de designação do Coordenador expire no próximo dia 23 de março. O 
plenário da CPA aprovou, por unanimidade, a recondução ao cargo do Prof. 
Francisco de Paula Marques Rodrigues. 
 5.3 – Contratação de Ana Paula 
 O Sr. Coordenador comunicou que a ex-estagiária Ana Paula foi agora 
contratada como funcionária, trabalhando em dois turnos. Isto permitirá a 
continuidade da atualização do banco de dados da CPA, que já estava a seu 
cargo anteriormente, além de dispor de mais tempo para auxiliar em outras 
atividades da Comissão. 
 
 
 Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. 


