
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS 
Comissão Própria de Avaliação – CPA 
 
A  T  A     D  E     R  E  U  N  I  Ã  O       N º  07/2005 
 
Data: 14 de dezembro de 2005 
Horário: 09h00 
Local: Prédio A - Sala 105 
Presença: professores Chies, Francisco, Heloisa e Treptow; servidora Loiva, e Dr. 
Neves e Dr. Feijó pela sociedade civil. As servidoras Paula e Márcia justificaram 
sua ausência.   
 
Foram tratados os seguintes assuntos: 
 
1 - Apresentação da equipe técnica e de apoio 

O Sr. Coordenador apresentou as integrantes da equipe da CPA: a técnica  
Clara Irene Veiga Barbosa, graduada em Filosofia e com mestrado em Educação 
e as bolsistas Glêisse de Lima e Ana Paula Pereira da Silva; 
 
2 – Aprovação da Ata Nº 06/2005, da Reunião anterior, de 05 de outubro. 
 Submetida a apreciação foi aprovada por unanimidade. 
 
3 – Apresentação do site 
  Já utilizado para visualização da Ata, foi apresentado o site da Avaliação 
Institucional, onde estão sendo colocadas todas as informações relativas a esse 
processo. 
 
4 - Apreciação do Relatório de Auto-Avaliação 

O Sr. Coordenador fez uma ampla explanação sobre o andamento da 
avaliação, utilizando-se inclusive das informações já constantes do site. As 
pesquisas de opinião estão em sua fase final, restando apenas concluir a que 
aborda as entidades parceiras e da sociedade civil.  

Apresentou também o Relatório da Auto-Avaliação que já está elaborado e 
disse dos dados que estão sendo colhidos pela equipe executiva nas diversas 
fontes internas. Está sendo seguido o roteiro que será utilizado pelos avaliadores 
externos e o formulário eletrônico que será preenchido para o INEP.  

Na oportunidade foram discutidos aspectos quanto a forma e conteúdo do 
Relatório e o processo a ser utilizado para a sua apreciação interna. 
 
5 – Assuntos Gerais 

5.1 - Regimento Interno aprovado no Conselho Universitário 
   Foi comunicada a aprovação unânime, pelo Conselho Universitário, do 
Regimento Interno da CPA. Através da Resolução nº 160 o Sr. Reitor formaliza 
essa aprovação e coloca em vigência o Regimento da CPA. 
 
   5.2 – O Sr. Coordenador comunicou que enviará memorando à Reitoria, 
para que o DCE promova a substituição da representação discente na CPA. O 



motivo é que a acadêmica Elizângela Duarte Medeiros conclui agora seu curso e, 
a acadêmica Juliana Froner de Oliveira faz cinco reuniões que não comparece e 
nem justifica  sua ausência.  
 
 5.3 – Reunião do PAIUNG 
 O Sr. Coordenador informou que na próxima segunda-feira, dia 19 de 
dezembro, haverá reunião do PAIUNG, a ser realizada no Centro Universitário 
UNIVATES, em Lajeado. A CPA estará representada pelo Sr. Coordenador e pelo 
Prof. Gilberto Rudi Treptow. 

 
 
  


