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 Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às quatorze 1 

horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Reitoria da UCPel, ocorreu a 2 

primeira reunião ordinária, deste ano, da Comissão Própria de Avaliação  com 3 

a presença dos representantes docentes Daniel Brod Rodrigues de Souza, José 4 

Luiz Silveira da Costa, Letícia Oliveira de Menezes, Marília do Amaral Dias e 5 

Patrícia Osório Guerreiro; dos representantes técnico-administrativos José 6 

Jadmir Gonçalves dos Santos e Paula Pruski Yamim; do representante discente 7 

Felipe Ferreira Pinto e do representante da sociedade civil  José Artur Torres 8 

Ronna. Dando as boas vindas e desejando a todos um bom trabalho durante o 9 

ano, a coordenadora da CPA, Profª Marília do Amaral Dias, deu início 10 

agradecendo a presença de todos e salientou que a finalidade da reunião é a  11 

análise do Relatório de Autoavaliação Institucional e do  planejamento da CPA 12 

para 2019.  Em continuidade, a Coordenadora da CPA, apresentou a estrutura 13 

do relatório de autoavaliação para apreciação. Ficando decido que constaria do 14 

desenvolvimento do relatório o seguinte: os resultados da autoavaliação de 15 

cursos, análise dos resultados da Avaliação de Curso pelos alunos, análise dos 16 

cursos que receberam visita in loco em 2018, ações institucionais realizadas em 17 

2018 e previstas para 2019. Em relação ao planejamento da CPA para 2019, 18 

foram apresentadas aos presentes as ações previstas e que já estão 19 

contempladas no Macro Processo do Planejamento Estratégico da UCPel (PE):   20 

as pesquisas de  autoavaliação docente e avaliação dos professores pelos 21 

estudantes, que serão aplicadas no segundo semestre de 2019/2, referente ao 22 

primeiro semestre, material este utilizado pelo Núcleo Pedagógico (NUPed) 23 

como subsídio às suas atividades, principalmente para o Programa de 24 

Aperfeiçoamento Docente (PADOC);  pesquisa de avaliação de curso pelos 25 

alunos, a qual será aplicada no período de 07 de outubro até 08 de novembro; 26 

autoavaliação de cursos, por meio de um modelo padrão que toma como base o 27 

Instrumento de Avaliação de Cursos do Instituto Nacional de Estudos e 28 

Pesquisa (INEP); pesquisa qualitativa de avaliação por meio de grupos focais;  29 

realização da segunda Semana da Avaliação da UCPel, com previsão de 07 até 30 
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11 de outubro;  análise e publicação dos relatórios das avaliações dos Cursos 31 

que receberão visita in loco neste ano; manutenção da página da CPA na web, 32 

atualizando os quadros de informações necessários ao processo de avaliação; 33 

divulgação das atividades da CPA junto à comunidade acadêmica e à 34 

sociedade, no que diz respeito aos processos avaliativos, inclusive a elaboração 35 

de um vídeo com esta finalidade; efetivação de ações relativas ao ENADE, em 36 

conjunto com o NUPed, como: análise dos relatórios, aplicação de simulados, 37 

inscrições dos discentes e reuniões com alunos, tendo estas como objetivo a 38 

sensibilização da importância deste exame; elaboração do Relatório de 39 

Autoavaliação de 2018;  elaboração do Relato Institucional; participação no 40 

Programa de Aperfeiçoamento Docente (PADOC) com a finalidade de 41 

pormenorizar atribuições e atividades da CPA para os professores; participação 42 

nas reuniões do Programa de Avaliação Institucional das Universidades 43 

Comunitárias do Rio Grande do Sul (PAIUNG); participação das reuniões do 44 

Planejamento Estratégico(PE) da UCpel;  articulação com CPAs de outras 45 

Instituições de Ensino Superior (IES) e reuniões ordinárias desta comissão. 46 

Sendo aprovado o planejamento da CPA, a Coordenadora agradeceu a 47 

presença, lembrando que a próxima reunião será no dia 29 de abril e encerrou a 48 

reunião, da qual foi lavrada a presente ata.  49 

 


