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A  T  A     D  E     R  E  U  N  I  Ã  O       N º  02 / 2008 
 
Data: 26 de março de 2008 
Horário: 09h00 
Local: Prédio B - Sala 304 
Presença: professores Francisco, Brod, Chies, Ambrósio e Treptow; servidoras 
Loiva, Márcia e Paula. 
  
A reunião contou também com as servidoras que atuam na executiva da CPA,  
Ana Paula e Clara.  
 
Como convidados estavam presentes a Sra. Prefeita do Campus, Profª Clotilde 
Victória, do responsável pelo EMEA, Eng. Marcos e pela chefe do Sistema de 
Bibliotecas, Bibliotecária Cristiane.  
 
Assuntos tratados: 
 
1 - Ata da reunião de 14 de fevereiro de 2008. 
 
 O Prof. Brod justificou sua ausência na reunião anterior, por estar na 
Espanha na defesa de seu Doutorado. Sem nenhuma outra observação a ata foi 
unanimente aprovada. 
 
2 – Representação discente 
 
 Novamente a reunião da CPA realiza-se sem a representação dos alunos. 
O Sr. Coordenador mostrou cópia do ofício 017/2008R, de 26.02.2008, no qual a 
Reitoria solicita ao Diretório Central dos Estudantes a indicação de dois alunos 
para integrarem a CPA, já que os anteriores concluíram seus cursos e não são 
mais alunos da Católica.  
 
 O Prof. Treptow apresentou a proposta de que a representação discente 
fosse eleita por todo alunado. Com isto, sugere o Prof. Treptow,  poderia haver um 
maior envolvimento do corpo discente com a avaliação institucional e talvez uma 
representatividade mais efetiva. O prof. Chies manifestou que isto seja discutido 
com o DCE antes dessa decisão. Foi debatido que este processo também o seja 
para os professores e funcionários.  A servidora Paula informou que o DCE está 
encaminhando a eleição da nova diretoria, o que poderá ocorrer proximamente. 
Foi indicado o Prof. Treptow para levar o assunto adiante, junto à Reitoria e ao 
próprio DCE. 
 
3 – Processo da Avaliação Institucional 



 O Sr. Coordenador informou que o processo está um pouco paralisado, 
aguardando as modificações institucionais que estão ocorrendo na Universidade, 
inclusive com a nomeação de novos dirigentes. 
 
4 – Avaliação da Dimensão n 7 – Infra-estrutura física 
 
 Retomando as avaliações que o pleno da CPA vem fazendo, utilizando-se 
do instrumento que os avaliadores externos aplicam, passou-se à Dimensão 7.  
 
 Pelo Sr. Coordenador foi feita a observação que a avaliação que se  tem  
feito, inclusive com as informações no site, está, em alguns casos com seus dados 
defasados no tempo e que não incluem as extensões ou  cursos “fora de sede”.                                                         
 
 Foram as seguintes as conclusões do pleno da CPA:  
 
Indicador 7.1: Instalações gerais: espaço físico  
 

- Em todos os indicadores constatou-se a necessidade de atualização de 
dados. 
 
 7.1.1 – Instalações gerais: 

- Houve consenso na avaliação com a nota 4 
 
 7.1.2 – Instalações acadêmico-administrativas (direção, coordenação, 
docentes, secretaria, tesouraria, etc): 

- Houve consenso na avaliação com a nota 4 
 
 7.1.3 – Condições de acesso para portadores de necessidades especiais: 
  - Houve consenso na avaliação com a nota 3.  
 
Indicador 7.3 – Instalações gerais: serviços 
 
 Também aqui se constatou a necessidade de atualizar dados, cuja 
periodicidade ficou de ser decidida posteriormente. 
 
 7.3.1 – Manutenção e conservação das instalações físicas: 
     - Decidiu-se pela alteração do texto no site, separando-se a parte da 
informática; importante também descrever que existe reserva e instalação de 
equipamentos. Não foi atribuída nenhuma nota . 
 
 7.3.2 – Manutenção e conservação dos equipamentos: 
     - Também aqui há necessidade de atualizar o texto no sitio. 
 
 7.3.3 – Apoio logístico para as atividades acadêmicas 
  - A decisão, por maioria, foi pela atribuição da nota 4. 
 
Indicador 7.6 – Laboratórios e instalações específicas: espaço físico, instalações e 
serviços.. 



  Nos três indicadores 7.6.1,  .2 e .3, a decisão foi pela completa 
revisão do texto disponibilizado no site da CPA, promovendo-se as adaptações 
necessárias. 
 
Indicador 7.4: Biblioteca: espaço físico e acervo.  
 
  Considerou-se que nesta dimensão a UCPel tem uma excelente 
situação. Ainda assim, há melhorias a serem introduzidas, em especial a 
atualização.  Para o item 7.4.2 foi dada a nota 5, mas se reconhece que falta 
acesso de Internet nas bibliotecas dos cursos fora de sede. 
 
Indicador 7.5 – Biblioteca ; serviços 
   
  Como em outras dimensões, antes de avaliar será necessário 
disponibilizar dados atualizados, fazendo uma revisão no texto. 
 
Indicador 7.2 – Instalações gerais: equipamentos.  
  Idem ao item anterior. 
 
 Por último o Sr. Coordenador pediu o empenho de todos em atualizar as 
informações colocadas no site, a fim de realizar-se nova avaliação na próxima 
reunião, dia 30 de abril vindouro. 
 
Nada mais havendo a tratar o Sr. Coordenador agradeceu a presença de todos e 
encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente ata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


