
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS 
Comissão Própria de Avaliação – CPA 

 
 
A  T  A     D  E     R  E  U  N  I  Ã  O       N º  02/ 2013 
 
 
Data: 24 de abril de 2013 
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Presenças: docentes Francisco de Paula Marques Rodrigues, José Antônio 
Weikamp da Cruz, Marília do Amaral Dias; funcionária Paula Pruski Yamim; 
representante da sociedade civil José Artur Torres Ronna.  
 
1 – Aprovação da Ata 01/13 correspondente à reunião de 27/03/2013  
 
Agradecendo a participação dos presentes, a coordenadora da CPA, Paula Pruski 
Yamim, deu início à reunião, com a leitura da Ata da reunião 01/13 de 27 de março. 
Após lida a Ata, e anotadas algumas alterações, foi aprovada por unanimidade. 
 
2 – Diligência do MEC na Universidade 
 
Foi informado aos membros da CPA que a UCPel passará por uma diligência do 
MEC em relação ao requisito “Acessibilidade”. O professor José Antônio da Cruz 
falou que, entre os requisitos gerais para a Universidade, destacaria dois deles: A 
situação financeira, estando a Instituição em fase de recuperação, e a qualificação 
docente, devendo ser esta, além das obviedades, uma prioridade a ser alcançada. 
 
3 - Plano de Ação 2013 
 
O professor Francisco Rodrigues reiterou a importância do PDI, sendo este o 
sinalisador no E-Mec para abertura de procesos de recredenciamento. Salientou que 
o processo de elaboração do PDI está em fase de conclusão dos objetivos e metas, 
necessitando a atualização de textos que o compõem. Neste sentido, manifestou 
preocupação com o processo de recredenciamento da UCPel até dezembro pois, 
para dar início a este processo no E-Mec, é necessário o PDI. Assim sendo,  sugeriu 
que a Assessoria de Planejamento da UCPel tenha um funcionário responsável por 
rever os textos que ainda faltam, procurando os responsáveis por sua 
complementação. Em relação ao Plano de Ação 2013 a coordenadora da CPA 
propôs o envio por mail aos participantes, para que tomem conhecimento e sugiram 
alterações. O professor Francisco Rodrigues sugeriu que haja um foco mais 
específico de autoavaliação para 2013, como por exemplo, a avaliação docente. A 
Sra. Paula Yamim defendeu que se faça este exercício baseado no novo 
instrumento de avaliação das IES, para apropriação deste. 
 
4 – Outros Assuntos 
 
Sem outros assuntos e nada mais havendo a tratar, a Sra. Paula Pruski Yamim 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, sendo lavrada por 
mim, Clara Barbosa, a presente ata. 
 


