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Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze 1 

horas e trinta minutos, realizou-se, na modalidade virtual, reunião  ordinária da 2 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Universidade Católica de Pelotas (UCPel), 3 

presentes os membros docentes Marília do Amaral Dias, Coordenadora da CPA, Daniel 4 

Brod Rodrigues de Souza e Patrícia Osório Guerreiro; os representantes técnico-5 

administrativos Ezequiel Insaurriaga Megiato, Franciele da Silva Gastal e José Jadmir 6 

Gonçalves dos Santos; o representante discente Otávio Granero  Saraçol, e o 7 

representante da sociedade civil organizada José Artur Torres Ronna. Iniciando os 8 

trabalhos, a Coordenadora da CPA apresentou a pauta estabelecida na convocação: 9 

Relatório de Autoavaliação Institucional 2020; atividades da CPA em 2021; definição do 10 

horário das reuniões; outros assuntos. A seguir, a Prof.ª Marília solicitou a manifestação 11 

dos presentes sobre o horário das futuras reuniões, sugerindo o horário - 13h30min 12 

(treze horas e trinta minutos) -, sugestão aceita por unanimidade. Em continuação, a 13 

Coordenadora esclareceu os principais dispositivos da Nota Técnica 14 

INEP/DAES/CONAES nº 065, de 09.10.2014, que disciplinou o roteiro para o Relatório 15 

de Autoavaliação Institucional, e passou a apresentar e comentar detalhadamente o 16 

esboço do Relatório de Autoavaliação 2020 da UCPel, elaborado pela CPA executiva e 17 

que deverá ser enviado até 31.03.2021, salientando pormenorizadamente a metodologia 18 

utilizada; desenvolvimento; pesquisas realizadas; análise das pesquisas; aspectos 19 

positivos e negativos registrados pelos alunos na pesquisa especial sobre aulas remotas; 20 

planejamento institucional; ações e melhorias realizadas, bem como recomendações de 21 

melhorias. Definido que o esboço do relatório seria enviado aos membros da CPA para 22 

apresentação de sugestões e complementos julgados necessários. A seguir, a Prof.ª 23 

Marília informou sobre a possibilidade de participação da CPA no Dia da Qualidade da 24 

UCPel. O representante da sociedade civil José Artur Torres Ronna manifestou seu 25 

entendimento sobre a função da CPA, constituída em decorrência da Lei Federal nº 26 

10.861, de 14.04.2004, e da Resolução nº 160, de 09.12.2005, da Reitoria da UCPel, 27 

salientando, a seu ver, não se tratar a CPA de Setor da Instituição, mas de comissão 28 
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especial. Decidiram os presentes que a CPA não participaria neste semestre do Dia da 29 

Qualidade. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a colaboração dos 30 

participantes e encerrou a reunião. 31 


