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A  T  A     D  E     R  E  U  N  I  Ã  O       N º  08/2006 
 
Data: 17 de novembro de 2006 
Horário: 08h00 
Local: Reitoria - Sala 105 
Presença: professores Francisco, Brod e Treptow; servidoras Paula, Márcia e 
Loiva, Dr. Feijó e Dr. Neves, pela sociedade civil.  O Prof. Chies justificou sua 
ausência. 
Como convidada, participou a equipe do Programa de Aperfeiçoamento Docente - 
PAD, constituída pelo Prof. Antonio Reges Brasil, Profª Regina Trilho Otero Xavier, 
Profª Maria Blois, Prof. Heloisa do Rosário e a servidora Fernanda Ferrugem 
Moro. 
Pela Reitoria participaram o Sr. Reitor, Prof. Alencar, as Pró-Reitoras Myriam e 
Vini e o Pró-Reitor Carlos Sinnott. 
 
Foram tratados os seguintes assuntos: 
 

1 - Abertura 
   O Sr. Coordenador agradeceu a presença de todos e disse que a reunião 
tinha como objetivo principal apresentar aos integrantes da Reitoria o andamento 
dos trabalhos da CPA, em especial no que se refere à avaliação dos professores e 
a auto-avaliação docente.  De imediato entregou a todos um breve resumo do 
processo da avaliação institucional na UCPel, desde a implantação da CPA. 
 
2 – Avaliação dos Professores e Auto-avaliação Docente 
 Por solicitação do Sr. Coordenador, a Profª Regina, do Programa de 
Aperfeiçoamento Docente, fez um relato  das atividades do Programa e de sua 
relação com a CPA.  
 A partir da efetivação do 2º e do 3º encontros, a equipe do Programa 
tabulou as sugestões apresentadas e analisou o que seria esse novo processo de 
avaliação. Foram então elaborados os novos instrumentos a serem aplicados aos 
alunos e agora também aos professores. A partir daí este material foi comunicado 
a todos os professores, por e-mail, e disponibilizado por um mês, via rede, para 
serem oferecidas sugestões. Com as sugestões recebidas, foram feitas as 
modificações e encaminhado a CPA, que em sua última reunião também discutiu 
o assunto e propôs modificações. Finalmente a equipe do Programa ultimou os 
instrumentos que hoje são colocados em discussão. 
 
 Debate 
 



 O Prof. Alencar e a Profª Vini disseram não terem recebido o mail-circular 
com os instrumentos para sugestões. A Sra. Paula, do Centro de Informática, 
disse que iria verificar porque isto teria ocorrido 
 A Profª  Vini perguntou se, nos instrumentos haverá uma orientação para o 
seu preenchimento e se o professor será identificado no mesmo. Respondendo, 
foi informado que a avaliação se dará por professor e não por disciplina.  
 Foi debatido se a tabulação seria global por professor ou por disciplina 
ministrada pelo professor. Em princípio a tabulação será global, mas o CI vai 
avaliar se, caso o professor desejar, isto possa ser feito por disciplina por ele 
ministrada.  
 O Prof. Alencar manifestou seu desagrado pela interrupção da seqüência 
histórica das avaliações e disse que desejava ver esta implantada ainda neste 
semestre. Foi informado de que a decisão foi de se fazer a avaliação sempre 
sobre um semestre anterior. O novo instrumento estará disponível aos alunos 
ainda no mês de novembro para avaliar o semestre corrente. Debateu-se também 
sobre a compulsoriedade ou não da participação dos alunos. O Sr. Coordenador 
da CPA disse que a Comissão procurará o apoio da Assessoria de Comunicação 
e Marketing para uma campanha de divulgação e motivação, buscando o maior 
envolvimento possível não só dos alunos, mas também dos professores  
 Apreciando o instrumento., foi sugerido pelo Prof. Alencar e pela Profª 
Myriam rever-se a questão 6 (dificuldades de aprendizagem), explicitando-a 
melhor. Também foi perguntado por ambos sobre a questão anterior que tratava 
de “satisfação geral”, sugerindo à CPA e à equipe do PAD a sua manutenção. 
 Por último ficou acertado, a pedido do Prof. Alencar, que o relatório final 
desse processo deverá estar concluído até o final de março/2007. 
 
3 – Debate interno 
 Com a saída dos integrantes da Reitoria, a CPA e equipe do PAD 
continuaram debatendo sobre a implantação do processo, que ocorrerá ainda no 
mês de novembro. 
 
4 – Outros assuntos 
 O Sr. Coordenador disse que a CPA ainda está encontrando dificuldades na 
obtenção de algumas informações que deverão ser repassadas aos avaliadores 
externos do INEP. 
 Mencionou ainda a reunião do PAIUNG,  realizada dia 14 do corrente, em 
Passo Fundo, à qual compareceu, juntamente com a técnica Clara e a estagiária 
Ana Paula.   
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. 
 
 
 


