
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS
Comissão Própria de Avaliação – CPA

A  T  A     D  E     R  E  U  N  I  Ã  O       N º  01 / 2008

Data: 14 de fevereiro de 2008
Horário: 09h00
Local: Prédio B - Sala 304
Presença: professores Francisco, Chies, Ambrósio e Treptow; servidoras Loiva e 
Paula  e  o  representante  da  sociedade  civil,  Dr.  Neves.   Justificaram as  suas 
ausências a servidora Márcia e o Dr. Feijó. 
 
A reunião contou também com a participante da executiva da CPA,  Ana Paula.

Assuntos tratados:

1 – Representação discente

O Sr. Coordenador informou que não estavam presentes os representantes 
discentes  por  terem  concluído  seus  estudos  na  UCPel   e,  assim,  estavam 
automaticamente  desligados  da  CPA.  Será  encaminhada  correspondência  à 
Reitoria para que solicita ao DCE a indicação de novos representantes.

2 – Ata da reunião de 19 de dezembro de 2007.

Com  apenas  uma  alteração  de  texto  a  mesma  foi  aprovada  por 
unanimidade.

3 – Plano de Ação CPA/UCPel para 2008.

Foi apresentada pela Coordenação, a proposta de sistematização de um 
Plano de Ação para este novo ano, incluindo um cronograma de execução.

A  proposta  divide  o  Plano  em  Ações  Diretas,  de  intervenção  e 
responsabilidade da CPA, e Ações indiretas,  nas quais a CPA é uma das co-
participantes. 

Nas Ações Diretas são as seguintes as atividades:
1  –  Gestão  Executiva  –  GE,  que  trata  mais  de  atividades  da 

Coordenação e sua articulação  na Universidade;
2 – Gestão Legislativa – GL, que apresenta, entre outras, a proposta 

de reuniões do pleno da CPA na última quarta-feira de cada mês.
3 – Avaliação Institucional,  que são as ações principiais  da CPA. 

Nestas atividades foram feitos alguns ajustes de datas, acordadas pelo plenário. 
Ficou pendente no item 3.3 Auto-avaliação e avaliação docente, a definição de 

http://www.ucpel.tche.br/cpa/arquivos/atas/Plano_2008.pdf


estratégias para a participação dos alunos formandos, antes de concluírem seus 
estudos. 

Para  as  Ações  Indiretas,  o  Sr.  Coordenador  explanou  como  algumas 
atividades já estão sendo articuladas com outros setores, em especial com a Pró-
Reitoria  Acadêmica.  As  atividades  propostas  estão  reunidas  em  cinco  títulos, 
como segue:

4 – Avaliação dos Cursos, que neste ano serão em número de 25.
5 – ENADE. Aí foi feita a observação de que se deve providenciar 

desde logo a sua inclusão como componente curricular.
6 – PADoc – que é o Programa de Aperfeiçoamento Docente.
7  –  Assessoria  de  Planejamento  e  Controle,  em  especial  a 

articulação na elaboração do novo PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional.
8 – PAIUNG

4 – Outros assuntos.

O  Sr.  Coordenador  comunicou  aos  membros  da  CPA  que  mais  um 
documento elaborado junto com o PADoc foi publicado na Revista Avaliação, que 
é o veículo de maior expressão, a nível nacional, neste campo, Trata-se do artigo 
“O processo de avaliação institucional  como multiplicador  de  iniciativas para o 
aperfeiçoamento  docente”,  publicado  na  Revista  da  Rede  de  Avaliação 
Institucional da Educação Superior - RAIES. v.12, em dezembro de 2007.

Nada mais havendo a tratar o Sr. Coordenador agradeceu a presença de todos e 
encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente ata. 
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