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A  T  A     D  E     R  E  U  N  I  Ã  O       N º  02/2006 
 
Data: 31 de maio de 2006 
Horário: 09h00 
Local: Reitoria - Sala 105 
Presença: professores Caruso, Francisco, e Treptow; servidoras Paula, Márcia e 
Loiva e Dr. Neves pela sociedade civil. A Profª Heloisa justificou sua ausência, por 
doença.. 
 
Foram tratados os seguintes assuntos: 
 
1 – Reunião de abril 

O Sr. Coordenador disse que não foi realizada a reunião de abril porque os 
alunos estavam sem novos representantes, só agora indicados pelo Diretório 
Central dos Estudantes. Foi apresentada a Portaria 64/2006, de 11 de maio 
corrente. Na qual o Sr. Reitor nomeia os indicados pelo DCE, estudantes 
Alessandro Oliveira de Moura e Tiago Schuch Lemos Venske. Estes 
representantes, embora convocados, não compareceram. 
 
2 - Aprovação da Ata Nº 01/2006, da Reunião anterior, de 29 de março 
 Submetida a apreciação foi aprovada por unanimidade. 
 
3 – Informes e outros assuntos 

Foi proposta uma inversão na pauta, ficando este item antes. 
 
3.1 – Nova legislação 
O Sr. Coordenador apresentou a legislação recente sobre a Avaliação e 

editada pelo governo: 
- Portaria 563, de 21.02.06, sobre o instrumento do SINAES 

para avaliação dos Cursos de Graduação;  
- Decreto 5773, de 09.05.06, que dispõe sobre o exercício das 

funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições 
de educação superior e cursos superiores de graduação e 
seqüenciais no sistema federal de ensino.  

- Portaria 1027, de 15.05.06, que dispõe sobre o Banco de 
Avaliadores do SINAES, a Comissão Técnica de 
Acompanhamento da Avaliação – CIAA. 

Foi informado que as IES indicam ao MEC nomes para serem avaliadores. 
Por aprovação dos presentes o Sr. Coordenador vai repassar o assunto à 
Reitoria para indicação de nomes de representantes da UCPel. 
 

4 – Relatório da Auto-Avaliação na UCPel 
 O Sr. Coordenador informou que a data limite para a entrega do Relatório 
Final ao INEP passou para 31 de agosto. A seguir passou a um re-exame como 
está este processo, através do sitio da CPA, sob a forma de hipertexto. 



 Mencionou também uma conversa mantida com o Sr. Reitor e a 
preocupação com este tipo de relatório. Falou também de e-mail enviado ao INEP 
e apresentou a resposta de que o “Relatório deveria ser sucinto e deixar os 
anexos para a avaliação externa”. 
 Propôs-se o Sr. Coordenador a estudar uma forma de enriquecer o 
Relatório escrito e depois repassar à CPA para a apreciação. Foi lembrado e 
debatido o que à CPA não compete estabelecer juízos de valor, apenas constatar 
os fatos 
 Foi analisada a seguir a forma de socializar e divulgar estes resultados com 
a comunidade universitária. Foram discutidas diversas alternativas, tendo sido 
aprovada a proposta de uma reunião geral com todos os professores, ao início do 
2º. Semestre, convocada pela Reitoria. Quanto aos alunos, as reuniões seriam 
com convocação por Escolas/Institutos. Para os técnico-administrativos as 
reuniões poderiam ser por áreas, realizadas em julho. 
 A CPA debateu ainda sobre ações interventivas da Universidade, que tem 
ocorrido como resposta às avaliações. Entre essas o programa de 
aperfeiçoamento docente, as melhorias nos laboratórios de ensino, as mudanças 
de mobiliário (classes) nas salas de aula e outras. 
 
5– Próxima reunião 
 Foi aprovada a semana de 12 a 17 junho para a nova reunião da CPA, 
provavelmente com uma nova CPA, já que o mandato da atual expira no dia 07 de 
junho vindouro.  
 

Nada mais foi tratado e foi encerrada a reunião. 
 


