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Presenças: representantes docentes Francisco de Paula Marques Rodrigues, 

Marília do Amaral Dias, Patrícia Osório Guerreiro; representantes técnico-

administrativos Ezequiel Insaurriaga Megiato, José Jadmir Gonçalves dos 

Santos, Paula Pruski Yamim; representantes da sociedade civil Henrique 

Walner Alves Feijó, José Artur Torres Ronna. Justificaram ausência os 

representantes discentes Karine de Castro da Silva e Querton Ricardo Costa 

da Silva. 

 
1- Leitura da Ata 01 de 2017 

Dando as boas vindas, a coordenadora da CPA, Paula Pruski Yamim deu início 
à reunião, sendo lida e aprovada a Ata 01 de 2017, com algumas alterações. 

2- Análise das avaliações feitas pelas comissões do INEP 

A Coordenadora apresentou as justificativas das comissões de avaliadores do 

INEP às notas 2 e 5 atribuídas ao indicador 1.15 (ações decorrentes dos 

processos de avaliação do curso), constantes nos Relatórios de Avaliação in 

loco dos cursos de Tecnologia em Gestão Financeira e Tecnologia em Gestão 

Comercial, respectivamente. O docente Francisco de Paula Marques Rodrigues 

salientou que a nota 2 está compatível com o termo “insuficiente” utilizado 

pelos avaliadores na justificativa. Foi discutida a disparidade de conceitos 

atribuídos pelas duas comissões, e foram apresentadas também as notas 

atribuídas ao indicador já citado em visitas in loco anteriores. No que tange à 

divulgação da CPA, houve sugestões como proposta de campanha elaborada 

pela Assessoria de Comunicação, divulgação da autoria da CPA quando da 

avaliação dos professores pelos alunos, no SAPU, notícias no site da UCPel 

sobre as portarias de nomeação dos membros da Comissão Própria de 

Avaliação, espaço permanente para a CPA no Boletim da UCPel, entre outras.  

3- Pesquisas de Opinião e Plano de divulgação da CPA 

A Coordenadora apresentou esboço com ideias para operacionalização das 
pesquisas de opinião e para divulgação do trabalho da CPA, estando no 
aguardo do plano de Marketing a ser apresentado pela Assessoria de 
Comunicação da Universidade. Quanto às pesquisas de opinião com egressos, 
a professora Patrícia Osório Guerreiro sugeriu que se faça parceria com os 
Conselhos de Classe para coletar dados. O professor Francisco de Paula 
Marques Rodrigues opinou que se altere a estratégia para as pesquisas com 
egressos, atuando mais junto aos coordenadores e também fazendo uso do 
Portal do Egresso, tornando as ações mais freqüentes, e não somente a cada 
três anos. Finalizando o assunto, foram disponibilizados pela coordenadora da 
CPA os modelos de questionários que vêm sendo utilizados nestas pesquisas 



de opinião, para que os participantes pensem na possibilidade de um 
formulário mais enxuto. Sugeriu que os resultados destas pesquisas sejam 
incorporados nas autoavaliações de cursos e autoavaliação institucional, sendo 
lembrado aos presentes, pelo professor Francisco de Paula Marques 
Rodrigues, que estes instrumentos foram construídos a partir das dimensões 
do SINAES.  

4- Outros Assuntos 

Foi informado aos membros da CPA sobre a visita de Comissão de Avaliação 
do INEP para reconhecimento do curso de Tecnologia em Gestão de Recursos 
Humanos, ficando de ser enviado e-mail de informações sobre a agenda da 
Comissão. Por fim, o Coordenador da Assessoria de Planejamento, Controle e 
Qualidade, Ezequiel Insaurriaga Megiato, informou que no dia 17 de abril de 
2017 foi emitida a Portaria de composição da Comissão Especial para 
elaboração do novo PDI, sendo que as discussões se darão com a participação 
da CPA. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora da CPA deu por 
encerrada a reunião, sendo lavrada por mim, Clara Barbosa, a presente ata.  

 

 


