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Data: 31 de outubro de 2016  
Horário: 14h30min 
Local: sala de reuniões da Reitoria 

Presenças: representantes docentes Francisco de Paula Marques Rodrigues, Marília do 
Amaral Dias, Patrícia Osório Guerreiro; representantes técnico-administrativos Ezequiel 
Insaurriaga Megiato, José Jadmir Gonçalves dos Santos, Paula Pruski Yamim; representante 
discente Querton Ricardo Costa da Silva; representantes da sociedade civil Henrique Walner 
Alves Feijó , José Artur Torres Ronna. Convidados Pró Reitora de Graduação Patrícia Haertel 
Giusti e Pró Reitor Administrativo Eduardo dos Santos Inssaurriaga.  Justificaram ausência os 
docentes Letícia Oliveira de Menezes e Luiz Fernando Tavares Meirelles, além da 
representante discente Karine de Castro Silva.  

1- Revisão da Ata 08/16  

Dando as boas vindas, a coordenadora da CPA, Paula Pruski Yamim deu início à reunião 
informando que, devido à pauta ser longa, a ata 08/16 será lida e aprovada na próxima reunião. 

2- Autoavaliação Institucional: Eixos 3 Políticas Acadêmicas e 4 Políticas de Gestão 

A Coordenadora passou a palavra à representante dos Eixos 3 e 4 (Políticas Acadêmicas e 
Políticas de Gestão) de autoavaliação. Patrícia Haertel Giusti enfatizou que as ações têm sido 
realizadas à medida em que surgem as demandas, num processo de evolução constante, com 
perspectivas de busca da excepcionalidade em alguns indicadores. O trabalho vem sendo 
desenvolvido nos subgrupos, tendo sido estabelecido um sinaleiro para marcar o que está 
concluído, em andamento ou pendente. Em relação ao eixo 3, afirmou que o trabalho de 
atualização do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) apresenta um perfil do egresso a partir 
das políticas acadêmicas. A maior dificuldade apontada é a política de relacionamento com 
egressos, estando com sinaleiro vermelho. No eixo 4, a autoavaliação é baseada nos 
documentos de gestão - planos de carreira, orçamentos, sistemas de registros, entre outros - 
que serão analisados e refinados no Planejamento Estratégico. Por fim, a Professora informou 
que os representantes dos eixos 3 e 4, Luiz Fernando Tavares Meirelles e Eduardo Insaurriaga 
dos Santos, assumirão a coordenação dos trabalhos de autoavaliação para entrega no dia 02 
de dezembro. 

3- Autoavaliação Institucional: Eixo 2 Desenvolvimento Institucional 

Dando prosseguimento, o representante do eixo 2 de avaliação institucional, Ezequiel 
Insaurriaga Megiato, relatou sobre o andamento dos trabalhos de autoavaliação, informando 
que a reunião de consolidação será realizada no dia 04/11/2016. Quanto ao preenchimento do 
que se refere ao indicador 2.1 - Missão Institucional, metas e objetivos do PDI (Plano de 
Desenvolvimento Institucional) - haverá a colaboração do Reitor José Carlos Bachettini Júnior.  

4- Outros Assuntos 

O coordenador da APCQ (Assessoria de Planejamento, Controle e Qualidade) da UCPel, 
Ezequiel Insaurriaga Megiato, convidou os membros da CPA legislativa para participarem da 
semana do Planejamento Estratégico a ser realizada de 16 a 21 de dezembro de 2016. Por fim, 
nada mais havendo a tratar, a Coordenadora da CPA deu por encerrada a reunião, sendo 
lavrada por mim, Clara Barbosa, a presente ata.  


