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A  T  A     D  E     R  E  U  N  I  Ã  O       N º  09/ 2015 
 

Data: 28 de setembro de 2015  
Horário: 14h30min 
Local: Núcleo de Educação a Distância – UCPel, sala 417 C 

 

Presenças: representantes docentes Francisco de Paula Marques Rodrigues, 
Marília do Amaral Dias, Patrícia Osório Guerreiro; representantes técnico-
administrativos Josiane Bülow Gomes, Maurício Romel Lopes Karini, Paula 
Pruski Yamim; representantes da sociedade civil Henrique Walner Alves Feijó, 
José Artur Torres Ronna; representantes discentes Karine de Castro da Silva e 
Querton Ricardo Costa da Silva. Também estiveram presentes o Coordenador 
de Implantação da Educação a Distância na UCpel, Luiz Fernando Tavares 
Meirelles e a Coordenadora do Núcleo de Educação a Distância, docente 
Matilde Contreras. Justificou ausência o docente José Antônio Weikamp da 
Cruz. 
 
1- Preparação para visita da Comissão de Avaliação para credenciamento da 
UCPel para atuar na modalidade EaD - Educação a Distância 
 
Dando as boas vindas, a coordenadora da CPA, Paula Pruski Yamim informou 
que a reunião será específica para apropriação das questões relativas à EaD, 
devido à visita da Comissão de Avaliação do MEC para credenciamento da 
Universidade nesta modalidade. Aproveitou para lembrar que o modelo de EaD 
a ser apresentado foi encaminhado junto à convocação para a reunião. Dada a 
palavra ao Coordenador de Implantação da Educação a Distância na UCpel, 
Luiz Fernando Tavares Meirelles, foi apresentado o modelo institucional de 
EaD. Na proposta da Universidade teremos, inicialmente, um curso 
Tecnológico de 2 anos na área de Segurança Pública, como parte do 
credenciamento efetivo. Apresentou também as estratégias de oferta e 
execução dos futuros cursos, além do processo de avaliação como um todo. A 
coordenadora da CPA complementou o assunto com um esquema sobre o 
processo de avaliação específico para a EaD, onde são indicados: “quem 
avalia”, “como avalia” e “o que avalia”. Também falou sobre a diferença entre a 
escala de mensuração apresentada e a do questionário institucional utilizado 
no instrumento de avaliação do professor pelo aluno, fazendo o convite para 
que, posteriormente, se discuta sobre esta escala. O docente Francisco de 
Paula Marques Rodrigues reiterou que existe um processo de avaliação 
discutido na UCpel através da CPA e que, agora, está sendo alinhado com a 
EaD. Sobre isto o Coordenador de Implantação da Educação a Distância na 
UCpel afirmou que o planejamento de avaliação institucional (autoavaliação) 
para EaD propõe a inclusão de ações que possam atender às especificidades 
da educação a distância à luz do modelo institucional, no processo de 
autoavaliação da UCPel. O funcionário Maurício Romel Lopes Karini, como 
coordenador do processo de avaliação junto ao Programa Gaúcho de 
Qualidade e Produtividade – PGQP- comentou sobre a existência de pesquisas 



de opinião para avaliar o atendimento dos técnicos administrativos, ficando 
determinado que estes formulários passariam pelo conhecimento e aprovação 
da CPA. Finalizando, os membros da CPA foram convidados a visitarem as 
instalações do Núcleo de Educação a Distância da UCPel. 

 

5 – Outros Assuntos 
 
Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora da CPA deu por encerrada a 
reunião, sendo lavrada por mim, Clara Barbosa, a presente ata.  


