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Presenças: docentes Francisco de Paula Marques Rodrigues, José Antônio 
Weykamp da Cruz, Marília do Amaral Dias; funcionários Josiane Bülow Gomes, 
Maurício Romel Lopes Karini, Paula Pruski Yamim; representantes da sociedade 
civil Henrique Walner Alves Feijó, José Artur Torres Ronna; representante discente 
Pamela Barros de Leon. Convidado representante da Assessoria de Comunicação e 
Marketing da UCPel Cleiton Decker. Justificaram ausência a docente Letícia Oliveira 
de Menezes e o representante discente Antônio Tiago de Matos Quiumento.  
 
1- Recepção aos novos componentes da CPA 
 
Agradecendo a participação dos presentes, a coordenadora da CPA, Paula Pruski 
Yamim, deu início à reunião, apresentando os novos membros da CPA, Sr. Henrique 
Walner Alves Feijó – representante da Sociedade Civil – e Pamela Barros de Leon – 
representante discente. 
 
2 – Pesquisas de Opinião 
 
A coordenadora da CPA, Sra. Paula Pruski Yamim, relatou que, sendo 2014 ano de 
realização das pesquisas de opinião com alunos, professores, funcionários, 
egressos e comunidade em geral, é fundamental o estabelecimento de estratégias 
para isto, fazendo também um breve relato sobre as pesquisas de anos anteriores. 
Em seguida, o funcionário técnico-administrativo Cleiton Decker relatou sobre a 
possibilidade de uma empresa incubada no Ciemsul/UCPel se inserir nas pesquisas 
da Universidade ganhando, assim, maior visibilidade. O representante da sociedade 
civil, José Artur Torres Ronna, sugeriu que se estabeleça as necessidades 
referentes às pesquisas, para que a empresa envie proposta a ser estudada e 
confrontada com o orçamento/gasto das pesquisas anteriores realizadas por alunos 
da UCPel. O professor Francisco de Paula Marques Rodrigues defendeu que se 
continue utilizando a estrutura dos cursos de Comunicação, onde se tem professor 
especializado em pesquisa de opinião e alunos colaboradores, em exercício 
profissional. A Sra Paula Pruski Yamim sugeriu que o grupo já defina estratégias 
para as pesquisas de opinião deste ano, e que, na pesquisa de opinião com os 
alunos, seja utilizado o questionário do estudante do ENADE. Dando seguimento, 
foram apresentados os dados com os egressos, sendo solicitado que a Profa. 
Marília do Amaral Dias faça um cálculo da amostra estatística dos egressos e da 
comunidade. Com relação à pesquisa de opinião com funcionários, o Sr. Maurício 
Romel Lopes Karini afirmou que foi realizada uma pesquisa em 2013, com amostra 
randômica, de forma gratuita pela Revista Você SA. O Prof. Francisco de Paula 
Marques Rodrigues disse que esta pesquisa não contempla as Dimensões do 
SINAES, utilizada na criação dos instrumentos de pesquisa de opinião. Assim 



sendo, a Coordenadora da CPA sugeriu que se compare a pesquisa realizada pela 
Revista Você SA com os instrumentos de pesquisa dos funcionários e com o 
instrumento de avaliação do SINAES, sendo aceito pelos demais membros da 
Comissão. Quanto à pesquisa com os professores, a funcionária Josiane Bülow 
Gomes verificará a possibilidade desta ser disponibilizada pelo SAPU. Por fim, a 
Coordenadora da CPA se comprometeu a enviar os instrumentos de pesquisa de 
opinião para avaliação das questões. 
 
3 – Autoavaliação de cursos 
 
Foi relatado o andamento da construção do material de autoavaliação dos cursos, já 
tendo sido feita a entrega para o curso de Enfermagem. Até o dia 10 de julho está 
prevista a finalização do material dos cursos do ciclo verde do ENADE e, 
posteriormente, do ciclo azul. 
 
4 – Outros Assuntos 
 
A Sra. Paula Pruski Yamim relatou sobre sua participação na reunião do PAIUNG, 
anunciando a próxima para setembro, na UNIVATES, em comemoração aos 20 
anos do PAIUNG, deixando o convite a todos. O Prof. José Antônio Weykamp da 
Cruz falou sobre o Seminário Anual do ENADE, onde a ênfase foi dada ao novo 
instrumento de avaliação institucional, que será utilizado nas visitas já a partir do 
segundo semestre. Também discorreu sobre a importância do relatório de 
autoavaliação ser pautado no referido instrumento e a tendência das comissões de 
visitação confrontarem evidências com relatos dos NDEs e a obrigatoriedade do 
preenchimento do questionário do estudante, já para a próxima edição do Exame. 
Também comentou sobre a ampla discussão a respeito do uso do ENADE para 
qualificação do ensino, mas não tendo incentivo aos alunos, que acabam priorizando 
apenas o comparecimento, e não a prova. Dando seguimento, a Coordenadora 
informou aos presentes sobre a necessidade de escolha da coordenação da CPA 
para o próximo biênio, posto que a Comissão já está instituída. O Prof. Francisco de 
Paula Marques Rodrigues defendeu que a coordenação da CPA legislativa seja a 
mesma da executiva, propondo assim que continue a coordenação existente, sendo 
aprovado por unanimidade. Após, houve manifestação do representante da 
sociedade civil, José Artur Torres Ronna, para que se volte a trabalhar com um 
Plano Anual. O também representante da sociedade civil, Henrique Walner Alves 
Feijó sugeriu que o horário das reuniões mensais seja às 14hs, sendo aceito por 
todos. Como encaminhamento foi decidido que as atas das reuniões serão enviadas 
e analisadas por e-mail. Nada mais havendo a tratar, a senhora Paula Pruski Yamim 
deu por encerrada a reunião, sendo lavrada por mim, Clara Barbosa, a presente ata. 


