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Data:  23 de março de 2005
Horário:  08h30
Local:  Prédio B  -  Sala 304
Presença: professores Francisco, Treptow, Chies e Caruso;  servidoras Márcia,
Loiva e Paula; Dr. Neves pela sociedade civil e as acadêmicas Elizangela e
Juliana. Justificaram suas ausências a Profª Heloisa e o Dr. Feijó.

Assuntos tratados:

1 – Apreciação final da proposta do Programa de Avaliação Institucional (auto-
avaliação)

A Comissão representativa do corpo técnico-administrativo esteve
reunida e, após examinar a minuta elaborada pela CPA entendeu de aprová-la
sem modificações. O Prof. Chies, que também é o Presidente da ADUCPel,
informou não ter mudanças a propor. De igual forma, as representantes do DCE
comunicaram que não há alterações a propor na minuta recebida. Com essas
manifestas a CPA considerou aprovada sua proposta, devendo encaminhá-la nos
próximos dias ao INEP e à Reitoria da Universidade.

2 – Avaliação dos Docentes pelos alunos

Foi relatado o interesse manifestado pela Sra. Pró-Reitora de
Graduação que se desse continuidade ao processo que havia dessa avaliação. O
Prof. Treptow informou que já vem tratando do assunto, juntamente com o Prof.
Francisco e a Profª Paula. Essa relatou as providências que vendo sendo
adotadas no CI, afirmando que a UCPel tem as condições de tecnologia para fazer
esse processo direto e on-line. A Profª Paula convidou o Prof. Cristiano, técnico do
CI, que mostrou no computador como poderia ser apresentado o formulário e
como o aluno iria acessá-lo e responder.

Submetido à apreciação da CPA, decidiu-se:
a – será adotado o mesmo instrumento utilizado desde o 2º semestre/2001, até o
2º semestre/2003 (inclusive);
b – o preenchimento se dará “on line”, com o aluno acessando através do SAAU;
c – o CI ainda estudará a melhor forma do registro e validação da avaliação pelo
aluno;
d – o processo deverá ser desenvolvido durante o mês de maio/2005, com ênfase
na campanha interna para a segunda e a terceira semana do mês;
e – a CPA buscará o apoio da Coordenadoria de Comunicação Social e da
Assessoria de Marketing para a campanha de motivação junto aos alunos, a fim



de que participem do processo. Foram analisadas algumas alternativas, como a
realização de um sorteio entre os que participarem do avaliação, premiando-se um
ou mais alunos, por exemplo, com a isenção de uma das parcelas do semestre ou
concedendo a cada participante um pequeno brinde (caneta, etc); Esta decisão
caberá à Assessoria de MKT e à CCSocial;
f – na próxima reunião se avançará operacionalmente nesse processo.

3 – Seminário das CPA’s – Intercâmbio der Experiências e Colaboração Mútua

A CPA recebeu convite da Universidade do Rio Grande para
participar desse Seminário, a ser realizado dia 1º de abril vindouro. O evento
contará com a presença do Presidente do INEP e terá como palestrante a Profª
Maria Isabel Cunha. Na parte da tarde o Seminário terá uma mesa redondo, com a
apresentação da experiência de cada IES participante.Além dos membros da
CPA, decidiu-se conceder mais uma vaga para a ADUCPel, DCE e para a
comissão representativa dos funcionários.

4 – Constituição da equipe executiva da CPA e instalações

O Coordenador relatou que já havia demandado junto à Pró-Reitoria
de Graduação a constituição de uma equipe mais executiva e operacional para a
CPA, como aliás prevê o projeto hoje aprovado. Foi boa a acolhida e a partir de
agora o Prof. Francisco também terá tempo apara a CPA, sendo este
representado pelas tardes de Terças, Quartas e Quintas-feira.

5 – Assuntos Gerais

5.1 – Coordenação da CPA

O Prof. Treptow colocou à disposição da CPA o seu cargo de
Coordenador da mesma, dizendo da sua dificuldade em realizar tal trabalho.  Os
membros da CPA escolheram então o Prof. Francisco de Paula Marques
Rodrigues, que a partir dessa data assume a Coordenação da CPA. O Prof.
Treptow agradeceu a colaboração recebida de todos e disse que permaneceria à
disposição da CPA para o apoio operacional da mesma.


