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Presenças: representantes técnico-administrativos José Jadmir Gonçalves dos Santos, 
Paula Pruski Yamim; representantes da sociedade civil Henrique Walner Alves Feijó, José 
Artur Torres Ronna. Justificaram ausência os representantes docentes Francisco de 
Paula Marques Rodrigues, Letícia Oliveira de Menezes, Marília do Amaral Dias, Patrícia 
Osório Guerreiro. 

1- Autoavaliação Institucional : Eixo 1 Planejamento e Avaliação Institucional 

Dando as boas vindas, a coordenadora da CPA, Paula Pruski Yamim, deu início à reunião 

extraordinária da CPA. Inicialmente, os presentes fizeram observações sobre o que foi 

construído até o momento no Relato Institucional, sendo feitas algumas alterações 

sugeridas pelos representantes da sociedade civil Henrique Walner Alves Feijó e José 

Artur Torres Ronna. Prosseguindo, foi decidido que apenas os cursos ativos farão parte 

da planilha de avaliação externa que complementa as informações do item V do Relato 

Institucional – Plano de melhorias a partir dos processos avaliativos. Ainda sobre este 

assunto, a Coordenadora da CPA chamou a atenção de que a planilha não contempla os 

dados da autoavaliação, sendo proposto que se revisite as atas e relatórios de 

autoavaliação para dar conta do que falta. Por fim, foi exposto aos participantes o quadro 

de evidências do eixo 1 da Autoavaliação Institucional, com os indicadores e suas 

evidências.  

2- Outros Assuntos  

O representante da sociedade civil e também aluno de pós graduação da Universidade, 
José Artur Torres Ronna, retomou o assunto da falta de pessoal de apoio para as aulas 
na UCPel aos sábados pela tarde, o que prejudica o bom andamento das atividades. O Sr 
José Jadmir Gonçalves dos Santos levará o problema ao conhecimento da Coordenadora 
de Infraestrutura desta instituição. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora da CPA 
deu por encerrada a reunião, sendo lavrada por mim, Clara Barbosa, a presente ata.  


