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A  T  A     D  E     R  E  U  N  I  Ã  O       N º  08 / 2008 
 
 

Data: 24 de setembro de 2008 
Horário: 14h30 
Local: Reitoria - Sala 105 
 

Presença: professores Francisco, Pedro Ernesto, Maurício Tavares, William Peres 
e Treptow; servidores Maurício Karini e Paula e Dr. Jorge Almeida, como 
representante da sociedade civil. 
 
Justificaram suas ausências o acadêmico José Artur Torres Ronna, o Dr. Feijó e o 
Prof. William.  
 
Como convidado, participou da reunião o Prof. Rolf Hilmar Lichtnow  Coordenador 
da Assessoria de Planejamento e Controle da UCPel e a servidora Ana Paula, da 
executiva da CPA. 
 

Assuntos tratados: 
 

1. Ata da reunião anterior, de 27.08.08 
 

 Lida a ata e apreciada pelos presentes, a mesma foi aprovada. 
 
2 – Pesquisas de opinião 
 
 Referenciadas na ata anterior, o Sr. Coordenador comentou a situação das 
mesmas, como segue: 
 
   - Com entidades parceiras – não chegaram muitos questionários, mas será 
considerada assim mesmo. 
   - Com os funcionários – já foi concluída e os resultados já estão no portal 
da CPA. 
  - Com os professores – como mencionado na reunião anterior, será feita 
após a conclusão da auto-avaliação, isto é, após o dia 24 de outubro..    
   - Egressos e comunidade em geral – estas pesquisas contarão com a 
especial colaboração do Prof. Fábio Cruz, do Curso de Comunicação Social,  o 
qual já está de posse do material necessário. A previsão é de que se efetive no 
mês de outubro, contando com a participação de alunos daquele curso. 
 
3 – Atualização dos textos na auto-avaliação. 
 
 O Sr. Coordenador informou que as recomendações feitas na última 
reunião e anteriores, de revisão dos textos no portal, já estão sendo feitas, 
inclusive com as adaptações à nova estrutura definida pela Reitoria. 
 
 



4. Avaliação da Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira 
 
   Para tratar deste assunto e assessorar nas informações, estava presente o 
Prof. Rolf Lichtnow. Inicialmente relatou como se dá o processo de elaboração do 
orçamento e como é feito seu acompanhamento.  
 
 De imediato, seguindo-se a metodologia até então adotada de proceder-se 
a auto-avaliação seguindo o instrumento de avaliação externa do INEP,obteve-se 
os seguintes resultados: 
 
 10.1 - Captação e alocação de recursos 
 
 10.1.1 – Compatibilidade entre a proposta de desenvolvimento da IES e o 
orçamento previsto. 
   Considerando-se especialmente o aspecto de acessibilidade ao 
conhecimento da comunidade interna, foi atribuída a nota 2,0. 
 
 10.1.2 – Alocação de recursos para manutenção das instalações e 
atualização de equipamentos e materiais 
  Com o mesmo considerando anterior, foi atribuída a nota 2,0. 
 
 10.1.3 – Alocação de recursos para a capacitação de pessoal docente e 
administrativo 
  Da mesma forma que o anterior, 2,0 foi a nota atribuída. 
 
 10.2 – Aplicação de recursos para programas de ensino, pesquisa e 
extensão 
 
 10.2.1 – Compatibilidade entre o ensino e as verbas e recursos disponíveis 
     A CPA, como nos itens anteriores, considerou que a inacessibilidade 
ao conhecimento da comunidade interna não propicia nota superior a 2,0. 
 
     10.2.2 – Compatibilidade entre a pesquisa e as verbas e recursos 
disponíveis e 
 
        10.2.3 – Compatibilidade entre a extensão e as verbas e recursos 
disponíveis     
 
  Pelas mesmas razões acima se atribuiu a nota 2,0. 
  
5. Assuntos gerais: 
 
    5.1 – Pesquisas no portal da CPA 
 
 O Prof. Pedro Ernesto, a pedido do Sr. Coordenador, fez a apresentação 
dos dados já disponibilizados no portal, sobre a pesquisa de opinião junto aos 
funcionários técnico-administrativos. 
 
 De igual forma mostrou as informações utilizadas quanto à avaliação pelos 
alunos, para o que se está usando os dados preenchidos por estes na ocasião do 



ENADE de 2007, que foram dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, 
Farmácia e Serviço Social.  O Prof. Pedro Ernesto mencionou ainda os diversos 
estudos que poderão e estão sendo feitos a partir desses dados. 
 
    5.2 – Outros assuntos. 
  
 Nada houve a registrar.  
 
 O Sr. Coordenador informou que na próxima reunião, a realizar-se dia 29 
de outubro, será avaliada a Dimensão 01 – A Missão e o Plano de 
Desenvolvimento Institucional. 
 
   Nada mais havendo a tratar o Sr. Coordenador deu por encerrada a 
reunião, convidado os membros da CPA para o próximo encontro. Da sessão 
lavrou-se a presente ata.  
 
 


