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Presenças: representantes docentes Francisco de Paula Marques Rodrigues, Luiz 
Fernando Tavares Meirelles, Marília do Amaral Dias; representantes técnico-
administrativos Ezequiel Insaurriaga Megiato, Paula Pruski Yamim; representante 
discente Querton Ricardo Costa da Silva; representante da sociedade civil José Artur 
Torres Ronna. Justificaram ausência os representantes docentes, Patrícia Osório 
Guerreiro, o representante técnico-administrativo José Jadmir Gonçalves dos Santos o 
representante da sociedade civil Henrique Walner Alves Feijó e a representante discente 
Karine de Castro da Silva. Convidados presentes: Patrícia Haertel Giusti, Cleiton Decker, 
Morgana Rosa, José Luiz Costa, Daiane Borges Dias, Marco Antônio Lhullier Moreira, 
Ieda Lourdes Gomes de Assumpção, Franciele da Silva Gastal. 

1- Leitura da Ata N º6/ 2016  

Dando as boas vindas, a coordenadora da CPA, Paula Pruski Yamim deu início à reunião, 

passando à leitura da Ata N º6/ 2016 que, após algumas modificações, foi aprovada. 

2- Acompanhamento dos trabalhos do Eixo 5 - Infraestrutura Física 

A Coordenadora de Infraestrutura, Daiane Borges Dias, relatou o andamento dos 
trabalhos demonstrando, conforme o plano de trabalho e cronograma, o que foi exequível 
ou não até o momento. Também afirmou que, mesmo com ajustes de prazos, a entrega 
do relatório à CPA será mantida para a data de 01/12/16. A Coordenadora de 
Infraestrutura apresentou o cronograma de execução das 52 ações relativas ao eixo 5, 
sendo que 11 estão concluídas, 14 em andamento e 27 não iniciadas, contabilizando 21% 
de cumprimento na atual data. Afirmou, ainda, que o relatório será construído pelo grupo 
no modelo que a Instituição recebe dos avaliadores do INEP, justificando as notas obtidas 
e trazendo possibilidades de melhorias. A Coordenadora da CPA colocou à disposição o 
estudo referente ao relatório do ENADE que traz subsídios importantes quanto ao 
desempenho e perfil socioeconômico dos estudantes, como também suas percepções 
quanto à infraestrutura e aspectos pedagógicos dos cursos. O representante da 
sociedade civil José Artur Torres Ronna, no intuito de colaboração, relatou a falta de 
pessoal de apoio aos sábados a tarde, quando existem salas de aula ocupadas por 
cursos de pós-graduação. A Coordenadora de Infraestrutura afirmou que os horários 
estão sendo reformulados para atender às necessidades, aos sábados. Por fim, foi 
agendado novo acompanhamento do eixo 5 pela CPA para o dia 31 de outubro. 

3- Autoavaliação Institucional Eixo 3 

A Pró-Reitora de Graduação apresentou aos presentes tabela referente ao Eixo 3 – 
Políticas Acadêmicas, afirmando que, dentro do eixo, existe foco nas produções 
científicas, na vinculação da comunicação externa e interna, no relacionamento com 
egressos e nos incentivos à participação em eventos. Assim, foram apresentados os 
processos que identificam as políticas acadêmicas da UCPel, pontos fortes e fragilidades 
desta política e proposta de melhorias com base nos resultados da Autoavaliação 



Institucional. Dando continuidade, foi apresentado plano de trabalho com etapas, 
cronograma e metodologia. O docente Francisco de Paula Marques Rodrigues 
acrescentou que os relatórios estão sendo construídos considerando as relações 
minimamente estabelecidas na Universidade. Disse ainda que, além dessas relações, 
poder-se-ia pensar em novas políticas educacionais, dando como exemplo o 
aproveitamento de excedentes de outras instituições, o intercâmbio como currículo etc. 
Finalizando, a Coordenadora da CPA ressaltou que as propostas de melhorias cobradas à 
CPA pelas Comissões de Avaliação sairão dos próprios grupos que estão se avaliando. 

3) Outros Assuntos 

A Coordenadora da CPA agendou novo acompanhamento do eixo 3 pela CPA para o dia 
31 de outubro e, nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião, sendo lavrada 
por mim, Clara Barbosa, a presente ata.  


