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UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS 
Comissão Própria de Avaliação – CPA 

 
A  T  A     D  E     R  E  U  N  I  Ã  O       N º  8/ 2017 
 
Data: 25 de setembro de 2017  
Horário: 14h 
Local: Sala de Reuniões da Reitoria 

 

Presenças: representantes docentes Daniel Brod Rodrigues de Souza, Marília 

do Amaral Dias, Patrícia Osório Guerreiro; representantes técnico-

administrativos, José Jadmir Gonçalves dos Santos, Paula Pruski Yamim; 

representante discente Felipe Ferreira Pinto, Querton Ricardo Costa da Silva; 

representante da sociedade civil, José Artur Torres Ronna e Henrique Walner 

Alves Feijó. Convidada coordenadora do curso de Medicina, professora Regina 
Bosenbecker da Silveira. Justificaram ausência os representantes docentes 

Letícia Oliveira de Menezes, Luiz Fernando Tavares Meirelles e o 

representante técnico-administrativo Ezequiel Insaurriaga Megiato. 

 
1- Relato da coordenadora do curso de Medicina Regina Bosenbecker da 
Silveira, sobre a avaliação externa do curso. 

Dando as boas vindas, a coordenadora da CPA, Profª. Marília do Amaral Dias 
deu início apresentando a pauta para a reunião. Após passou a palavra à 
coordenadora Regina que fez um relato da sua experiência com a visita 
externa pela comissão do MEC ao curso de Medicina. Deu destaque aos 
questionamentos que os avaliadores realizaram ao NDE quanto à CPA. A 
seguir realizou a leitura da justificativa dos avaliadores para a nota atribuída ao 
indicador 1.15 – Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso. 
Diante do que foi exposto pela coordenadora, o grupo propôs algumas 
sugestões em relação a CPA, como que haja um espaço no Sapu para 
sugestões a CPA e que se tenha um calendário de encontros com os NDEs 
dos cursos. 

2- Autoavaliação da CPA/UCPel 

A professora Marília realizou a leitura dos objetivos da CPA no artigo 11 da Lei 
10.861, de 14 de abril de 2004 do SINAES e também das atribuições da CPA 
UCPel. Outrossim, foram analisadas as justificativas referentes ao indicador 
1.15 – Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso, relativo aos 
cursos avaliados em 2017. Diante disso, foi sugerido que seja encaminhado um 
e-mail aos Diretores e Coordenadores com o link para acesso aos resultados 
dos cursos. 

3- Outros Assuntos    
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A Pesquisa de opinião: Avaliação Geral da UCPel pelos Professores estará 
disponível no Sapu no período de 28/09 a  28/10/2017. A Coordenadora da 
CPA comunicou a todos que a visita agendada para o dia 01/10 ao curso de 
Engenharia de Computação foi cancelada. Avisou também que será marcada 
reunião com o Núcleo Docente Estruturante desse curso com a CPA. Por fim, 
nada mais havendo a tratar, a coordenadora deu por encerrada a reunião, 
sendo lavrada por mim, Franciele Gastal, a presente ata. 

 


