
 
 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS 
Comissão Própria de Avaliação – CPA 

 

 

A T A     D E     R E U N I Ã O       N º 5/ 2018 

 

Data: 28 de maio de 2018  

Horário: 14h30min 

Local: Sala de Reuniões da CPA – Prédio da Reitoria 

 

Presenças: representantes docentes Daniel Brod Rodrigues de Souza, Letícia Oliveira de 

Menezes, Marília do Amaral Dias e Patrícia Osório Guerreiro; representante técnico-

administrativo Paula Pruski Yamim; representante discente Luana Fernandes Ribeiro. 

Justificaram ausência o docente José Luis Silveira da Costa, os representantes técnico-

administrativos Ezequiel Insaurriaga Megiato e José Jadmir Gonçalves dos Santos, os 

representantes da sociedade civil, Henrique Walner Alves Feijó e José Artur Torres 

Ronna e o representante discente Felipe Ferreira Pinto. 

 

1- Apresentação da nova composição da CPA  

Dando as boas vindas, a coordenadora da CPA, Profª. Marília do Amaral Dias deu 

início à reunião, apresentando a nova representante discente Luana Fernandes Ribeiro. 

Após, comunicou a todos a nova composição da CPA para o biênio 2018/2020 e 

entregou a cada um dos membros a Portaria 093/2018 de designação. 

  

2- Aprovação da ata 04 de 2018 

Na sequência, ocorreu a aprovação da Ata 04 de 2018, que havia sido enviada 

anteriormente por e-mail  para apreciação do grupo, sendo necessários alguns ajustes. 

Apresentou o novo modelo de ata institucional, ficando acertado que no site a ata 

continuaria sendo descritiva. 
 

3- Relato do II Encontro Nacional de Pesquisadores/Procuradores e de Comissões 

Próprias de Avaliação 

A coordenadora da CPA e a representante técnico-administrativa Paula Pruski Yamim 

relataram sobre o II Encontro de PIs e CPAs realizado na ANEC, em Brasília, nos dias 

16 e 17 de maio. Destacaram que os assuntos tratados foram os seguintes: Decreto 

9235/2017; Análise das Portarias 19, 20, 21, 22, 23 e 24; Instrumentos de Avaliação 

Institucional e de Curso. Comentaram ainda que neste encontro os palestrantes 

salientaram a grande importância da CPA na IES, pois atua como uma comissão de 

avaliação externa e interna na Instituição, como também a necessidade de articulação 

com o PI. 

 



4-Avaliação do Curso pelos alunos 

  Com a finalidade de elaboração de uma pesquisa junto aos alunos sobre aspectos 

relativos aos seus cursos, foi entregue aos presentes o questionário do estudante do 

ENADE 2016 para que selecionem as 25 questões mais relevantes, para comporem  a 

referida pesquisa. A composição final do questionário será discutida na próxima 

reunião. 
 

5-Outros Assuntos   

Foi informado aos membros da CPA sobre a visita in loco de Comissão de Avaliação do 

INEP para renovação de reconhecimento do Curso de Filosofia, ficando de ser enviado 

e-mail sobre o dia e horário da reunião da CPA com os avaliadores da referida 

Comissão. A coordenadora divulgou que o processo de autovaliação docente está com 

índice muito bom de respondentes. Até o momento, 181 professores realizaram a 

autoavaliação, correspondendo a um percentual de 81,17%. Informou também que a 

próxima reunião será no dia 25 de junho. Por fim, nada mais havendo a tratar, a 

coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual foi lavrada a 

presente ata.  


