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A  T  A     D  E     R  E  U  N  I  Ã  O       N º  07/2007 
 
Data: 31 de outubro de 2007 
Horário: 09h00 
Local: Reitoria - Sala 105 
Presença: professores Francisco, Brod, Ambrósio e Treptow; servidoras Loiva, 
Márcia e Paula, representante discente William e representante da sociedade civil, 
Dr. Neves. Tiveram justificadas as suas ausências o professor Chies e o 
representante da sociedade civil, Dr. Feijó. 
 
A reunião contou também com as participantes da executiva da CPA, Clara e Ana 
Paula 
 
Assuntos tratados: 
 
1 – Ata da reunião de 26 de setembro de 2007. 
 
 Após pequenas correções, a ata foi aprovada por unanimidade.  
 
2 – Comentando a Ata e seus assuntos: 
 
 2.1 – Avaliação Docente. 
  O Sr. Coordenador informou que, após o período da avaliação 
espontânea, quando era baixa a participação dos alunos, ao encerrar-se o 
processo em 11 de outubro, o percentual era superior a 80,0%. Quanto à auto-
avaliação dos docentes, em 11 de outubro havia 98 professores que não haviam 
respondido, o que gerou e-mail da Sra. Pró-Reitora de Graduação solicitando o 
preenchimento do questionário. O prazo então foi reaberto, encerrando-se 
amanhã, dia 1º de novembro. No dia de hoje, pela manhã, ainda era de 92 o 
número de não respondentes. 
 
 2.2 – Folheto informativo 
  Atendendo ao recomendado na última reunião, a Coordenação da 
CPA elaborou um folheto (folder) informativo sobre o processo de avaliação 
institucional, CPA, SINAES, etc, o qual está sendo passado a todos os 
professores e funcionários. 
 
 2.3 – Busca de informações 
  A partir de uma revisão nos dados já disponíveis, a Coordenação da 
CPA encaminhou memorando a diversas unidades internas, informando o que 
deveriam disponibilizar para a visita dos avaliadores externos. Na Prefeitura do 
Campus, informou o Sr. Coordenador, a Profª Clotilde já nomeou comissão para 



elaborar e realizar trabalhos que devem ser feitos, como plano de segurança e 
outros assuntos. Além destas solicitações, a Coordenação da CPA fará reunião 
com as Pró-Reitorias para mostrar o que está faltando de informações e definir as 
providências necessárias para supri-las. 
 
  Estas ações estão sendo apressadas pois a Avaliação Externa 
poderá ocorrer a qualquer momento. No dia 29 de outubro a UCPel não foi 
escolhida, mas poderá ocorrer isto amanhã, dia 1º de novembro.      
 
 2.4 – Integração CPA / Avaliação de Cursos 
 
  O Sr. Coordenador disse que vem sendo feito um esforço para tal, 
em especial com a Sra. Loiva, na PROGRAD. Há no momento duas avaliações 
externas agendadas, que são as autorizações de funcionamento para os cursos 
de História e de Administração, ambos em Piratini. A sra. Loiva informou que 
ontem, dia 30, foi realizada reunião com os coordenadores de curso e cursos de 
Piratini, sobre a avaliação externa, repassando-se as informações da última 
portaria editada pelo INEP. Por exemplo, antes, para os cursos novos, era exigido 
um exemplar da bibliografia básica para cada dez alunos e só relativo ao primeiro 
ano de funcionamento. Agora essa exigência baixou para um exemplar para cada 
seis alunos e relativo aos dois primeiros anos de funcionamento.  
 
  Em Piratini, para a autorização dos novos cursos, já foram feitas as 
adequações e parece estar tudo bem encaminhado. Acredita-se que até o fim do 
ano ainda possam ocorrer avaliações nos cursos de Farmácia, Medicina, Serviço 
Social e Enfermagem. 
 
  Um dos problemas que a PROGRAD enfrenta, segundo a Sra. Loiva, 
é o da atualização dos dados para 2007/2. Alguns nem para 2007/1 estão 
atualizados.  
 
 2.5 – Renovação do reconhecimento: 
  O período para a solicitação dessa renovação segue a portaria 
normativa 01 e a portaria normativa 06 do MEC. Com certeza a Universidade 
deverá pedir para os cursos de Química e o de Ciências Biológicas, que já estão 
vencidos. Os demais ainda não estão definidos.  
 
 2.6 – ENADE: 
  Foi de 308 o número de alunos selecionados pelo INEP e mais 16 
extemporâneos, para a edição deste ano do ENADE. Hoje à tarde, às 14 horas, no 
ginásio de esportes do Campus II (prédio G), haverá uma reunião com estes 
alunos, convocada pela PROGRAD. São dos cursos de Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Medicina e Serviço Social. Na oportunidade a Profª. Viviane estará 
analisando as provas e a sistemática desse certame. No tocante ao Serviço Social 
parece haver uma mobilização fraca e poderá ocorrer uma outra reunião 
específica para estes alunos.  
 



  O Sr. Coordenador ainda relatou alguns problemas que ocorreram de 
alunos que não fizeram o ENADE e, sem a liberação do MEC, receberam o 
Diploma, bem como caso de aluno que recorreu judicialmente e a universidade 
teve de conceder o Diploma. As providências que estão sendo adotadas para 
evitar estes casos, são a de incluir o ENADE como um componente curricular. 
Discutiu-se ainda a situação dos alunos que estariam em condições de participar 
do ENADE mas que estão com a matrícula “trancada”, para os quais não há 
dispensa.  
 
3. Auto-avaliação com base no Instrumento de Avaliação Externa do INEP 
 
 A dimensão em pauta nesta reunião foi a 5 – “Políticas de pessoal”. 
Constatou-se que alguns itens são avaliados pelo próprio sistema mediante as 
informações a serem colocadas no formulário eletrônico, como “Titulação” e 
“Publicações e Produções”. A recomendação feita foi no sentido de que se 
verifique que devem  ser disponibilizadas todas as informações. 
 
 Ao abordar o ítem Plano de Carreira, passou a participar da reunião o Prof. 
Pedro Orestes Sorondo, Presidente da comissão que está revendo os Planos de 
Carreira dos Docentes e do Pessoal Técnico-Administrativo. O mesmo explanou o 
andamento dos trabalhos e diz que esperam concluir tudo ainda até o final deste 
ano. Debatendo o tema e o que está contido no formulário de avaliação externa, 
concluiu-se que o texto atual deve ser revisto e melhor adequado. Ficou ainda a 
recomendação de se pesquisar todas as resoluções que instituíram e modificaram 
os atuais planos de carreira.  
 
 Para o tema de Políticas de Capacitação, os membros da CPA não 
conseguiram identificar um plano ou uma política formalmente definida, 
concluindo-se pela sua inexistência. Identificaram-se muitas ações na área, em 
especial o Programa de Aperfeiçoamento Docente, mas não uma política 
 
 Estes aspectos também foram considerados quanto ao corpo técnico-
administrativo, com as mesmas conclusões. 
 
 Por fim, o plenário decidiu que se deve alertar à Reitoria da necessidade de 
se instituir, além dos Planos de Carreira, os Planos de Capacitação, uma vez que 
será um dos itens considerados de maior importância, previstos e cobrados no 
SINAES, especialmente no campo dos docentes. 
 

Encerrando-se a pauta foi definido que na próxima reunião será trabalhada 
a Dimensão  6, sobre Organização e Gestão. 
 
 Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada 
esta ata. 
 
 


