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Data: 29 de agosto de 2012 
Horário: 9 horas 
Local: Reitoria – Sala 105 
 
Presenças: Docente Carla Diniz Lopes, discente Diego Porto Jaccottet, funcionárias 
Josiane Bülow Gomes, Paula Prusky Yamim e representante da sociedade civil José 
Artur Torres Ronna, além dos professores convidados Claudio Pinto Nunes, Ieda de 
Assumpção, José Luís da Costa, Renato Della Vechia e Ricardo Tavares Pinheiro. 
 
1 - Seguimento da avaliação da Dimensão II do Instrumento de Avaliação 
Institucional, com revisão dos Indicadores vistos na reunião anterior e respectivos 
conceitos dados pela Comissão, tendo sido comentado pelo professor José Luís, no 
Objetivo 4 (Estimular a participação dos estudantes em diferentes instâncias 
acadêmicas) que no processo de avaliação do curso de Arquitetura os avaliadores 
fizeram uma seleção aleatória de alunos de diversos semestres, com os alunos 
relatando alguns problemas e sendo desafiados a participarem mais da vida 
acadêmica e solução de problemas. Na revisão do Objetivo 5 (Garantir articulação 
entre as atividades acadêmicas e suas formas operacionais) os professores Ricardo 
pinheiro e Renato Della Vechia falaram, respectivamente, sobre a experiência da 
psicologia com um trabalho integrado entre graduação e pós graduação em que 
alguns professores do stricto sensu em Saúde e Comportamento dando orientação a 
alunos e da experiência do Curso de Serviço Social, ainda de forma incipiente. O 
professor Renato falou ainda, em relação à extensão, que existe um processo de 
discussão sobre este conceito. Quanto a revisão sistemática do PPI, a professora 
Ieda de Assumpção afirmou que este deveria ser rediscutido à cada ano e que hoje 
se trabalha apenas com os PPC´s. No Objetivo 6 (Organizar programa de apoio à 
continuidade de estudo em nível de pós graduação para egressos) foi relatado pelo 
professor José Luís que até outubro/2012 o Portal do Egresso da UCPel estará 
disponível, com diversas áreas voltadas aos ex alunos desta universidade. No 
momento apenas existe o incentivo de 10% de desconto nas mensalidades para 
este grupo. Já em relação ao Objetivo VII (Incentivar a realização de Programas de 
Especialização e Educação Continuada e Permanente que respondam às 
necessidades regionais), o mesmo professor relatou que o levantamento se dá de 
maneira informal, o que prejudica a avaliação do conceito deste indicador. Quanto 
ao Objetivo VIII (Fortalecer a integração dos programas de pós graduação com os 
cursos de graduação), atualmente há ainda um certo distanciamento, mas o assunto 
vem sendo tratado no âmbito do Planejamento Estratégico. No estudo do Objetivo 
XIX (Consolidar, qualificar e estudar a viabilidade de expansão dos programas de 
pós graduação stricto sensu) foi afirmado pelo professor Ricardo Pinheiro que a auto 
regulação se dá pelas políticas da CAPES, existindo a necessidade de expansão até 
2016. No Objetivo X (Incentivar o intercâmbio com programas de pós graduação 
stricto sensu de outros estados e países) foi defendido pela professora Carla Lopes 
que se deva crescer neste item, inclusive na graduação, pois a própria CAPES 
incentiva o intercâmbio na graduação. O professor José Luís afirmou que existe a 
tendência de se crescer neste item através do COMUNG.Já o professor Ricardo 



Pinheiro defende que o fortalecimento da pesquisa e do stricto sensu seria o 
caminho natural para o intercâmbio. Os professores Ricardo Pinheiro e Carla Lopes 
divulgaram, no Objetivo XII (Incentivar a realização de pesquisas que contribuam 
para o desenvolvimento socioeconômico e científico-tecnológico da região) as 
atividades em que a Universidade contempla as metas do objetivo, como o 
atendimento psicossocial e pesquisas tecnológicas na área de engenharia, 
afirmando ainda que deva ser uma política institucional. Quanto ao item XIV 
(Articular o ensino, a pesquisa e a extensão com base em indicadores de demandas 
sociais), a coordenadora da CPA, Paula Yamim, sugeriu que se trabalhe mais o 
objetivo, porque a meta está muito restrita. Neste sentido, a professora Carla Lopes 
relatou sua experiência na Rede Sul, onde se procura formar parcerias para 
inovação tecnológica.  
 
 
2 – Outros Assuntos 
 
Sem outros assuntos e nada mais havendo a tratar, a Coordenadora da CPA 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. 
 


