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A  T  A     D  E     R  E  U  N  I  Ã  O       N º  10 / 2008 
 
 

Data: 26 de novembro de 2008 
Horário: 14h30 
Local: Sala 105 (R) 
 

Presenças: professores Francisco Rodrigues, Pedro Ernesto e Maurício Tavares; 
servidora Paula Yamim e o acadêmico José Artur Torres Ronna. Como 
representante do sociedade civil o Sr. Jorge Luiz Almeida da Silva 
 
Também estiveram presentes as servidoras Ana Paula e Clara, da executiva da 
CPA. 
 
Justificaram a ausência o prof. Gilberto Treptow, a servidora Loiva Andrade e o 
representante da sociedade civil Henrique Feijó. 
 
Ausências não justificadas: prof. William Peres, acadêmico Luis Motta e servidor 
Maurício Karini.  
 
Fazendo uso do Regimento, parágrafo 3º, artigo 6º, passados 15 minutos foi 
iniciada a reunião.  
 

Assuntos tratados: 
 

1. Ata da reunião anterior, nº 09/2008, de 29.11.08 
 

 Lida a ata e apreciada pelos presentes, foi aprovada sem emendas. 
 
2 – Pesquisas de opinião (andamento) 
 
 Referenciadas na ata anterior, o Sr. Coordenador afirmou que se manteve a 
tradição das pesquisas de opinião a cada 3 anos e comentou sobre a situação das 
mesmas, como segue: 
 
 - Com entidades parceiras – após novo contato, apenas mais uma 
respondeu, totalizando 30 questionários entregues, num universo de 109.  
 - Com os professores – a avaliação deveria ter sido concluída no dia 24 
mas foi adiado o seu término para o dia 30 de novembro. Até sexta-feira passada, 
dia 21 de novembro, haviam 88 respondentes.  
 - Com os alunos: - foi utilizado o questionário sócio-econômico do 
ENADE/2007. 
 - O Sr. Coordenador enviou correspondência aos Diretores de Centro sobre 
a avaliação institucional. 
 - Egressos e comunidade em geral – a pesquisa com a comunidade em 
geral já está em andamento, com os bolsistas da UCPel aplicando os 



questionários no calçadão de Pelotas. Já com os egressos será iniciada, 
provavelmente, na quinta-feira próxima. 
 
3 - Avaliação externa  
 O Sr Coordenador relatou que a Universidade recebeu Ofício Circular 
000173 MEC/INEP/DAES sobre a Avaliação Externa da Universidade. Em face da 
importância dos documentos oficiais neste processo e destes ainda estarem em 
fase de aprovação, foi pedido o arquivamento do processo de recredenciamento  e 
foi construído um cronograma via PRAC/CPA de ações que viabilizem o 
andamento dos requisitos que ainda faltam para que a UCPel esteja apta a 
receber sua Avaliação Externa. 
 
4 – Auto-avaliação docente e avaliação dos professores pelos estudantes 
(calendário 2009) 
 
 O Sr. Coordenador relatou que o instrumento de avaliação da pós 
graduação lato sensu foi muito elogiado, e que, por outro lado, a avaliação 
docente está sendo mal utilizada, sendo usada como “ranking”. Afirmou também 
que, mesmo a avaliação docente não sendo punitiva, é preciso repensar o 
processo, elencando-se  outras categorias para que os docentes sejam avaliados, 
e não apenas pelos estudantes. Relatou que o Sr. Vice-Reitor esteve antes da 
reunião entregando em mãos um modelo de avaliação utilizado pela FURG, que 
utiliza uma escala de avaliação de 0 a 10, com os alunos respondendo 
manualmente, no último dia de aula. O Sr. Pedro Ernesto e a Sra. Paula 
argumentaram que os alunos não têm um dia específico de final de semestre. Já o 
Sr. Coordenador afirmou que as estratégias para homologação anteriores não 
adiantaram, tendo retorno mínimo, a não ser com bloqueio do SAPU, para 
avaliação do semestre anterior, ficando uma defasagem muitas vezes de um ano. 
Aproveitando, pediu à Sra. Paula que já disponibilizasse no SAPU, antes da 
matrícula, a avaliação dos professores deste semestre. 
 
5 – Outros assuntos 
 Aproveitando a discussão sobre avaliação docente, o Sr. Coordenador 
reiterou o desafio para que os membros da CPA pensassem em um conjunto de 
categorias para se poder avaliar o professor, dando como exemplos a participação 
no PADOC, cumprimento ou não do plano de ensino, entrega ou não de 
documentos na Central de Pastas, etc., possibilitando que o professor seja 
avaliado com outros elementos, além da avaliação discente, o que possibilitaria, 
inclusive, a possibilidade de mudança de patamar da Universidade, com maior 
qualidade. 
 
 
 5.1 – Próxima reunião 
   A data da próxima reunião da CPA ficou em aberto, sendo confirmada 
posteriormente, devido ao Sr. Coordenador ter compromisso com a reunião do 
PAIUNG na data anteriormente prevista.  

 
   Tendo concluída a pauta e não havendo novas manifestações, o Sr. 
Coordenador agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da 
qual foi lavrada a presente ata. 


