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Data: 27 de abril de 2015  
Horário: 14h30min 
Local: Miniauditório do Prédio da Reitoria  
 
 
Presenças: representantes docentes Francisco de Paula Marques Rodrigues, José 
Antônio Weykamp da Cruz, Marília do Amaral Dias; representantes técnico-
administrativos Josiane Bülow Gomes, Paula Pruski Yamim; representantes da 
sociedade civil Henrique Walner Alves de Feijó, José Artur Torres Ronna; 
representante discente Querton Ricardo Costa da Silva. Justificaram a ausência: 
docentes Letícia Oliveira de Menezes e Patrícia Osório Guerreiro; discente Karine de 
Castro da Silva. 
 
1- Leitura das Atas anteriores  
 
Agradecendo a participação dos presentes, a coordenadora da CPA, Paula Pruski 
Yamim, deu início à reunião, com a leitura das atas 01/15 e 02/15. Após lidas e 
anotadas algumas alterações, foram aprovadas por unanimidade. 
 
2–.Apresentação dos novos membros da CPA 
 
A Coordenadora informou sobre os novos membros da CPA: representante docente 
Patrícia Osório Guerreiro e representantes discentes Karine de Castro da Silva e 
Querton Ricardo Costa da Silva. 
 
3- Avaliação in loco do curso de Direito 
 
Em cumprimento ao processo de recredenciamento do curso de Direto da UCPel, 
com visita da comissão de avaliadores do MEC de 10 a 13 de maio, foi agendada 
reunião da CPA com a Comissão para o dia 12 de maio às 10h30min. 
 
4- Estudo do Instrumento de Avaliação Institucional Externa do MEC 
 
Após distribuição de cópias do novo Instrumento de Avaliação Institucional Externa 
do MEC, a Coordenadora informou que o relatório de autoavaliação de 2016 já será 
construído baseado neste instrumento. O Sr. José Artur Torres Ronna sugeriu o 
envio da Nota Técnica 065 pela importância de que todos tomem conhecimento. 
Seguindo, foi entregue material contendo a estrutura do PDI – (Plano de 
Desenvolvimento Institucional) compatibilizado com o PE – (Planejamento 
Estratégico) e com o Instrumento de Avaliação Institucional Externa do MEC. Após, 
foi dada a palavra ao Sr. Francisco de Paula Marques Rodrigues, Procurador 
Institucional da UCPel junto ao MEC, para que explanasse sobre o instrumento e 
metodologia de estudo. Fazendo breve explanação sobre intersecções entre os 
indicadores de diferentes eixos, demonstrou que o instrumento ganhou em 
qualidade, com argumentos que se cruzam nos indicadores, sendo que o texto 



oficial dos eixos será baseado nestas intersecções. Propôs equipes apoiadas pela 
CPA no trabalho de avaliação e construção do relatório. O processo, assim, é 
formativo, complexo, com envolvimento de todas as camadas a partir da CPA, sendo 
esta o núcleo para o desenvolvimento desta metodologia. Sugeriu, também, que 
seja lido o instrumento refletindo suas interligações e possíveis equipes. Finalizando, 
sugeriu como exercício decorrente da primeira interação com o novo instrumento, a 
CPA comece escrevendo o Relato Institucional. 
 
5 – Outros Assuntos 
 
A Coordenadora da CPA informou que a próxima reunião do PAIUNG será realizada 
em Pelotas, dia 12 de junho, com pauta a ser divulgada. Nada mais havendo a 
tratar, deu por encerrada a reunião, sendo lavrada por mim, Clara Barbosa, a 
presente ata. 
 
 


