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Presenças: representantes docentes Francisco de Paula Marques Rodrigues, 

Letícia Oliveira de Menezes, 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. Justificaram ausência docente 

José Antônio Weykamp da Cruz e representantes discentes Karine de Castro 

da Silva e Querton Ricardo Costa da Silva. Também se fizeram presentes, a 

convite da CPA, José Carlos Bachettini Júnior – Reitor; Eduardo Insaurriaga 

dos Santos – Pró-reitor Administrativo; Patrícia Haertel Giusti – Pró-reitora 

Acadêmica; Luiz Fernando Tavares Meirelles – Coordenador de Serviços 

Acadêmicos; Natália Ferreira da Cunha – Coordenadora da Secretaria da 

PRAc; Cristiane de Freitas Chim – Coordenadora da Biblioteca; Clarissa Russo 

– Coordenadora da Secretaria Geral; Franciele da Silva Gastal – Assessora 

Pedagógica; Ieda Lourdes de Assumpção – Coordenadora Pedagógica; 

Samuel Ongaratto – Coordenador do EDR; Juliana de A. Germano – 

Coordenadora da Gestão de Pessoas; Maria Cristina Padilha – Coordenadora 

do  NAE; Cleiton Decker – Coordenador da Assessoria de Comunicação e 

Marketing; José Luís Silveira da Costa – Coordenador da Educação 

Continuada.  

 

1- Reunião com os responsáveis pelos indicadores do Instrumento de 
Autoavaliação 

Dando as boas vindas, a coordenadora da CPA, Paula Pruski Yamim deu início 
à reunião, explicando sobre a relação entre os instrumentos de Avaliação 
Institucional Externa e o de Autoavaliação, com o cruzamento de indicadores e 
responsabilidades. Salientou a importância deste trabalho em conjunto ao 
Planejamento Estratégico PE – a ser avaliado e projetado para o ano de 2016, 
em encontro a ocorrer de 14 a 18 de dezembro próximo. Pedindo a palavra, o 
Reitor José Carlos Bachettini Júnior justificou a ausência do Arcebispo 
Metropolitano de Pelotas e Chanceler da UCPel, Dom Jacinto Bergmann, que 
participava do Encontro Regional dos Bispos Brasileiros. A seguir o docente 
Francisco de Paula Marques Rodrigues apresentou a metodologia do trabalho 
de relação dos indicadores de avaliação, proposta em curso de capacitação 
para avaliadores do INEP e trazida para o modelo de autoavaliação da UCPel. 
Utilizando relatório antigo de avaliação de polo para EAD demonstrou que o 
princípio é o estabelecimento de relações necessárias para construção de 
textos institucionais de caráter qualitativo através das notas aferidas aos 
indicadores. Assim sendo, são estabelecidas relações de cada indicador, com 



ele mesmo e com outros, para ter subsídios qualitativos do conceito, ou seja, 
as evidências apresentadas pelos responsáveis pelos indicadores subsidiarão 
os conceitos. A Coordenadora da CPA relatou o alinhamento entre o trabalho 
da CPA e o PE, salientando que, nas ações para 2016, foi criado um Plano de 
Ação denominado “CPA”, que tratará das ações da Avaliação Institucional. 
Também lembrou que, quando se fala em PE é necessário que se trabalhe 
conjuntamente ao PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional. Solicitou aos 
presentes que, nas reuniões do PE previstas para os dias 14 a 18 de dezembro 
próximo, planejem as ações para o ano de 2016 na perspectiva de atender a 
demanda da autoavaliação. O Reitor demonstrou satisfação com o trabalho 
feito, relembrando o processo avaliativo dentro da Universidade: em 2004, o 
SINAES determinou de que maneira se avaliaria, através dos Instrumentos de 
Avaliação; posteriormente, em 2012, o Planejamento Estratégico deu suporte e 
complemento a esse processo e, por fim, o PGQP – Programa Gaúcho de 
Qualidade e Produtividade – ao qual a Universidade aderiu em 2014, ajudou 
em outros aspectos, sendo o resultado desse conjunto a manutenção da nota 
recebida pela Universidade. Assim, é necessária toda uma estrutura que auxilie 
na obtenção da nota que se deseja, sendo construídos, em conjunto, planos 
que deem conta disto, reafirmando que é necessário dar valor aos 
instrumentos. O docente Francisco de Paula Marques Rodrigues afirmou que 
houve ganho interessante para o grupo, com o entendimento do trabalho em 
conjunto. Salientou, ainda, que a construção do Relatório de Autiavaliação 
2015 deverá ser feita levando em conta a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES 
no 065. Complementando, a Coordenadora da CPA afirmou ter sido um ano 
produtivo, com todas as áreas e representantes bastante atuantes. O Sr. 
Henrique Walner Alves Feijó afirmou, como representante da sociedade civil, 
estar orgulhoso da Universidade com os diferentes setores desta instituição 
dialogando entre si, formatando uma proposta futura da UCPel. Lastimou, 
apenas, que isto não seja visualizado pela sociedade, pelos antigos alunos, 
como momento de transição futura. Finalizando, o Reitor José Carlos Bachettini 
Júnior convidou os presentes a participarem da semana programada pelo PE 
para avaliação do ano de 2015 e projeções para 2016. 

2) 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.  


