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A  T  A     D  E     R  E  U  N  I  Ã  O       N º  02/2007 
 
Data: 25 de abril de 2007 
Horário: 09h00 
Local: Reitoria - Sala 105 
Presença: professores Francisco, Brod, Chies, Ambrósio e Treptow; servidoras 
Márcia, Loiva e Paula, acadêmico Wiliam.  Dr. Feijó e Dr. Neves justificaram a 
ausência. 
 
Assuntos tratados: 
 
1 – Novo membro da CPA 
 
 O Sr. Coordenador apresentou e fez a saudação ao novo representante 
docente e integrante da CPA, Prof. Ambrósio Bento Goicochêa Andrade, 
designado pela Portaria Nº. 037/2007 e que substitui na mesma ao Prof. Caruso. 
Usando da palavra, o Prof. Ambrósio disse de sua satisfação de estar na CPA e 
que vinha pronto a aprender e dar a sua contribuição. 
 
2 - Ata da reunião anterior: 

   
Submetida à apreciação, foi aprovada por unanimidade a Ata Nº. 01/2007, 

da reunião de 07.03.2007. 
 
3 – Portarias Normativas Nº. 01, de 10 de janeiro de 2007 e 06, de 03 de abril de 
2007. 
 
 Complementando a Portaria Nº.01, foi editada élo MEC a Nº. 06, que 
estabelece o cronograma para as avaliações, cujas datas mais próximas, de 
interesse da UCPel, são as seguintes: 
 
Tipo de Avaliação Externa  Período de Solicitação Período para Visita 
- Institucional da Univers.  16.05 a 15.08.2007       2007/2008 
- De Cursos: 
 - Enfermagem  15.01 a 31.05.2007   2007 
 - Farmácia   01.06 a 15.07.2007   2007 
 - Medicina   01.06 a 15.07.2007   2007 
 - Fisioterapia   01.06 a 15.07.2007   2007 
 - Serviço Social  01.06 a 15.07.2007   2007 
 
 Segundo o Sr. Coordenador, a CPA está pronta para este processo, 
faltando poucos dados para completar as informações necessárias à avaliação 



institucional. A Avaliação Externa dos Cursos será sobre aqueles que neste ano 
integrarão o ENADE. Este processo está aos encargos da Pró-Reitoria de 
Graduação. 
 
4 – Avaliação dos Docentes 
 
 Foi apresentado um relatório do andamento do processo. Apesar de se Ter 
evitado ao máximo, foi necessário tornar compulsória a participação dos alunos. 
Assim, para acessarem ao SAPU, tem de primeiro responder a avaliação de 
2006/2. Até o dia de ontem, 24.04, 3.837 alunos haviam respondido, de um total 
aproximado de 6.100 matriculados, incluídos neste os que ingressaram na UCPel 
neste semestre. Estes alunos haviam avaliado 396 professores, do total de 405.  
 Quanto à Auto-avaliação, até 24.04, 355 docentes já responderam o 
questionário. 
 O tema da participação dos alunos foi bastante debatido pelos presentes,  
O acadêmico Wiliam mencionou que se deveria estimular a participação dos 
alunos, através da Coordenação dos Cursos e criando mecanismos como sorteio 
de bolsa de estudos ou outro. A servidora Márcia disse que o estímulo através de 
bolsa não funciona, pois já foi testado em outra oportunidade. O Prof. Ambrósio 
mencionou a forma como agiu em uma turma em Piratini, quando recebeu a 
circular da PROGRAD e como os alunos reagiram favoravelmente, com elevada 
participação. 
 Concluiu-se que o processo será encerrado no próximo dia 30 de abril, às 
24 horas e em seguida os resultados estarão disponíveis para cada professor, via 
SAPU. Na oportunidade o Prof. Francisco e a servidora Paula mostraram como 
sairão os relatórios a cada professor individualmente. Também foi dito que a CPA 
terá acesso a todos os dados. Os Diretores de Escola e os Coordenadores de 
Cursos acessarão os de seus professores, bem como a PROGRAD, que terá 
acesso a todos os resultados.  
 Para a divulgação dos resultados, foi decido imprimir-se um jornal, com 
gráficos em cores, a ser distribuído aos professores individualmente e 
massivamente aos alunos. Também será feita uma divulgação através do portal 
da Universidade. 
 O Prof. Chies abordou o assunto de se fazer agora uma pesquisa com os 
alunos, com perguntas do tipo:  - o que acha desse processo? - É importante? – 
como se engajaria mais? O objetivo da pesquisa seria encontrar uma estratégia 
que fosse a mais adequada para um novo ciclo da avaliação dos professores.  
 Quanto às ações pós-avaliação, não cabe à CPA decidir e sim aos gestores 
da Universidade. 
 
5 – Outros assuntos: 
 
 5.1 – Banco de Avaliadores do INEP 
 O Prof. Francisco relatou sua participação, na última semana, no programa 
de capacitação para avaliadores (BASIS), promovido pelo INEP/MEC, em São 
Paulo. Mencionou que ele foi cadastrado como avaliador institucional e que, da 
UCPel, estão cadastrados e já participaram de treinamento semelhante os 



seguintes professores da UCPel: a) Como avaliadores institucionais e de cursos: 
Prof. Gilberto Garcias, Prof. Antonio Luiz Oliveira Herberlê, Profa. Luciana Bicca 
Dode; como avaliadores de cursos: Prof. Castelar Braz Garcia, Prof. Ubirajara 
Rodrigues Ribas, Prof. Maurício Campelo Tavares, Prof. Jovino Pizzi, Prof. 
Stanley Loh e Profa. Moema Chatkin. 
 
 5.2 - A Auto-avaliação na UCPel 
 O Sr. Coordenador levantou a proposta de que se participasse deste 
processo, usando os instrumentos de avaliação externa do INEP, com a finalidade 
de aprendizado e também para que se tenha todos os dados disponíveis. 
Inicialmente poderia ser repassado tal instrumento entre os membros da CPA. 
Posteriormente (ou até em paralelo) se constituiria um grupo duas a três vezes o 
número de integrantes da CPA, na mesma proporção desta, os quais também 
preencheriam os formulários que o avaliador externo utiliza. 
 A decisão é que os membros da CPA vão responder, até a próxima reunião, 
o instrumento relativo a Dimensão 1 -  A Missão e o Plano de Desenvolvimento 
Institucional, que hoje lhes foi entregue.  
 

5.3 – Diversos 
 Tratando da próxima avaliação dos docentes, o Prof. Ambrósio levantou a 
sugestão de incentivar a participação dos alunos mediante uma premiação entre 
os respondentes. Igualmente o acadêmico Wiliam assim se manifestou, sugerindo 
que isto seja feito via Escolas e Coordenações de Cursos, como estratégia para 
maior envolvimento dos acadêmicos. 
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata. 
 
 


