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Data: 19 de dezembro de 2012 
Horário: 9 horas 
Local: Reitoria – Sala 105  
 
Presenças: docentes Francisco de Paula Marques Rodrigues, Gisela Leitzke 
Gotuzzo, Marília do Amaral Dias; funcionárias Josiane Bülow Gomes, Paula Pruski 
Yamim; discente Diego Porto Jaccottet ; representante da sociedade civil José Artur 
Torres Ronna. 
 
1 – Aprovação da Ata 11/12 (correspondente à reunião de 28/11/2012).  
 
Agradecendo a participação dos presentes, a coordenadora da CPA, Paula Pruski 
Yamim, deu início à reunião, afirmando que esta terá mais o caráter de avaliação 
das atividades da CPA e confraternização, convidando os presentes para que leiam 
a ata através do site, passando aos tópicos posteriores, devido a alguns membros 
terem compromissos externos à CPA, tendo que se retirarem da reunião às 10hs. 
 
2 – Avaliação do ano de 2012 
 
O primeiro assunto a ser tratado pela Comissão foi a divulgação do IGC (Índice 
Geral de Cursos - média ponderada dos conceitos dos cursos de graduação e pós-
graduação da instituição) referente ao ciclo de avaliação 2008-2011, tendo a UCPel 
obtido nota 4, ficando a preocupação de que a Universidade mantenha esta nota no 
próximo ciclo. A funcionária Josiane Gomes defendeu que haja maior divulgação na 
comunidade interna e externa sobre os fatores que compõem este índice. O Sr. José 
Arthur Ronna salientou o trabalho da CPA no preparo para a primeira Avaliação 
Institucional Externa no modelo do SINAES, culminando no conceito 4 para a 
Universidade e o seguimento deste trabalho até os dias atuais. Também elogiou a 
UCPel, trazendo matéria no jornal Zero Hora sobre a exitosa campanha contra o 
tabaco intitulada “UCPel mais saudável”. Outro assunto abordado foi o Planejamento 
estratégico da Universidade para o período 2012-2032, tendo o professor Francisco 
Rodrigues defendido que o papel futuro da CPA durante o ano de 2013 será criar a 
tradução entre o Planejamento Estratégico e as dimensões de avaliação do SINAES. 
Os membros da CPA manifestaram a preocupação com a indefinição do papel da 
CPA, reforçada pela ausência desta no Organograma da UCPel. O Sr. José Arthur 
Ronna reafirmou que a grande parte dos setores da Universidade desconhece a 
CPA e sua importância no papel avaliativo da Instituição. 
 
3 – Outros Assuntos 
 
A coordenadora da CPA, Sra. Paula Pruski Yamim, agradeceu a todos os membros 
da CPA pelo trabalho conjunto no ano de 2012, dando por encerrada a reunião e 
convidando os presentes para confraternização. 
 


