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Presenças: docentes Francisco José Antônio Weikamp da Cruz, Letícia Oliveira de 
Menezes, Marília do Amaral Dias, Wemerson Delcio Parreira; funcionários Josiane 
Bülow Gomes, Paula Pruski Yamim, Maurício Romel Karini; representante discente 
Antônio Tiago Quiumento; representante da sociedade civil José Artur Torres Ronna. 
Justificaram a ausência o professor Francisco de Paula Marques Rodrigues e o 
representante da sociedade civil José Dias Vianna Filho.  
 
1 – Aprovação da Ata 05/13  
 
Agradecendo a participação dos presentes, a coordenadora da CPA, Paula Pruski 
Yamim, deu início à reunião, com a leitura da Ata 05 /13. Após lida e anotadas 
algumas alterações, foi aprovada por unanimidade. 
 
2 – Relato de temas tratados nas reuniões do FORGRAD e PAIUNG  
 
A Sra. Paula Yamim pediu que o Assessor de Graduação, professor José Antônio 
Weikamp da Cruz, relatasse os pontos mais importantes do último Fórum Brasileiro 
de Pró-Reitores de Graduação - FORGRAD, ocorrido em Recife, do qual participou. 
O professor relatou que as palestras foram muito bem pautadas, com temas como 
Avaliação, Ciência sem Fronteiras, Evasão, etc, observando preocupação das 
universidades públicas e universidades privadas com a captação de alunos. Quanto 
ao assunto CPA, houve falas sobre a disseminação do novo instrumento de 
avaliação, tendo o representante do MEC no Departamento de Avaliação do Ensino 
Superior sido enfático quanto ao eixo 1 –Avaliação Institucional- e a importância 
dada às CPAs. Quanto ao ENADE, parece não ter havido muita clareza quanto o 
novo cálculo do CPA, sem a participação dos alunos ingressantes. Assim, pensa o 
professor, os cursos que não tiverem um percentual mínimo de ingressantes com 
ENEM ficarão sem CPC. Dando seguimento, a Sra. Paula Yamim relatou sobre sua 
participação na reunião do Programa de Avaliação Institucional das Universidades 
Comunitárias do Rio Grande do Sul - PAIUNG, noticiando que, segundo a presidente 
da CPA da PUC, integrante da comissão de elaboração do novo instrumento de 
avaliação externa das IES, este já está aprovado e terá sua homologação no Diário 
Oficial da União em breve. A Sra. Paula Yamim afirmou que um dos temas bastante 
tratado foi o papel das CPAs sendo, inclusive, um dos assuntos a serem abordados 
em comemoração aos 20 anos do PAIUNG em 2014. Os outros artigos deverão 
tratar do ENADE e Avaliação de Professores. Afirmou, ainda, que parece que, na 
maioria das Instituições, existe a CPA mais legislativa do que executiva e, junto à 
esta, um grupo operacional. No encontro, foi discutida a questão sobre a presença 
ou não de membros da gestão da universidade como integrantes de suas 
Comissões, por conta da autonomia, não havendo, entretanto, restrições do MEC a 



isto, concluindo-se que são elementos facilitadores às ações posteriores às 
avaliações e relatórios. Quanto ao tema acessibilidade, percebeu que a UCPel já 
tem um caminho de discussão bem maior que outras universidades, apesar de ser 
uma questão complexa, devido aos vários níveis envolvidos. Também afirmou ter 
sido muito debatida na reunião do PAIUNG a acessibilidade às pessoas com 
deficiência mental, discutindo-se até onde vai a disponibilização de acesso e onde 
começa a facilitação. Outro ponto bastante citado, segundo a coordenadora da CPA, 
é a questão da responsabilidade social. Acabado o relato, continuou tratando do 
assuto, apresentando aos presentes o espectro da acessibilidade, segundo o 
manual. Em relação a este, o professor Wemerson Parreira questionou se este é 
público e acessível. A coordenadora da CPA afirmou não ser público, mas que será 
disponibilizada uma cópia aos membros deste grupo. Sobre a reunião junto à Pró-
Reitora de Graduação, Patrícia Giusti, a Sra. Paula Yamim disse que o modelo de 
autoavaliação de cursos exposto, com projeto piloto do curso de Administração, teve 
parecer favorável, sendo solicitado que se faça a autoavaliação junto a outros 
cursos, sendo solicitado a elaboração do material do Direito. Também estão sendo 
preenchidos os indicadores dos cursos de Medicina, por ter indicadores mais 
complexos e Psicologia, por fazer parte do ciclo vermelho do ENADE que terá seu 
resultado divulgado ainda este ano. Também será apresentado o modelo do projeto 
piloto aos demais coordenadores na reunião do Programa de Aperfeiçoamento 
Docente – PADOC, em 10 de setembro. Finalizando este assunto, a professora 
Letícia Oliveira de Menezes ofereceu-se para ajudar no que tange sua formação. A 
seguir, a coordenadora da CPA pediu que o Sr. Maurício Karini, coordenador do 
setor de recursos humanos da UCPel, falasse sobre o Planejamento Estratégico. 
Assim, foi relatado que foi iniciada uma auditoria, para que se possa saber se o que 
está posto no status do sistema tem sido feito. Também existe um trabalho de 
criação da cultura de planejamento e busca de evidências, como atas, listas de 
presenças, fotos, etc.A coordenadora da CPA solicitou que o SR. Maurício Karini 
falasse sobre o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade - PGQP –por ter 
afinidades com o conceito de avaliação. Foi explicado que o PGQP trabalha com o 
conceito de qualidade, fazendo pensar sobre as práticas de gestão. Possui 8 
critérios – Liderança; Estratégias e Planos; Clientes; Sociedade; Informações e 
Conhecimento; Pessoas; Processos; Resultados - e avalia as práticas em relação a 
estes. Na UCPel formaram-se 8 grupos que usarão este instrumento com conceito 
de gestão de qualidade para autoavaliação. Finalisando, o Sr. Maurício Karini 
convidou os presentes a conhecerem e participarem das futuras reuniões deste 
trabalho conjunto.  
 
3 – Outros Assuntos 
 
A Coordenadora da CPA convidou todos os membros para reunião do PADOC dia 
10 de setembro próximo, em que será aberto espaço para demonstração do modelo 
de autoavaliação de cursos e onde se aproveitará para apresentar a CPA aos 
Diretores e Coordenadores. Relatou, também, a criação de dois novos cursos, 
Odontologia e Engenharia Ambiental, sendo duas propostas importantes 
socialmente e para a Universidade. Finalisando, o Sr. José Arthur Torres Ronna 
pediu que se destacasse a importância que a imprensa local vem dando ao esforço 
da UCPel em regularizar seu entorno, com atuação forte do Sr. Reitor José Carlos 
Bachettini Jr., já sendo constatado o reconhecimento da sociedade através da 
imprensa. Sem outros assuntos e nada mais havendo a tratar, a Sra. Paula Pruski 
Yamim agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, sendo 
lavrada por mim, Clara Barbosa, a presente ata. 


