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Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e 1 

trinta minutos, realizou-se reunião ordinária da Comissão Própria de Avaliação-CPA da 2 

Universidade Católica de Pelotas/UCPel, em ambiente remoto, presentes os 3 

representantes docentes Daniel Brod Rodrigues de Souza, Letícia Oliveira de Menezes, 4 

Marília do Amaral Dias, Coordenadora da CPA, e Patrícia Osório Guerreiro; 5 

representantes técnico-administrativos Ezequiel Insaurriaga Megiato, Franciele da Silva 6 

Gastal e José Jadmir Gonçalves dos Santos; representante discente Felipe Ferreira Pinto 7 

e representantes da sociedade civil organizada Henrique Walner Alves Feijó e José Artur 8 

Torres Ronna. A Coordenadora da CPA apresentou a pauta da reunião: Autoavaliação 9 

dos Programas de Pós-Graduação “stricto sensu”; Semana de Avaliação 2020; Pesquisas 10 

de Avaliação Docente e Autoavaliação Docente; Outros Assuntos. A propósito das 11 

pesquisas de avaliação docente e de autoavaliação docente, a Profª Marília apresentou o 12 

resultado percentual dos discentes e docentes que responderam os questionários no 13 

período de 18/05 (dezoito de maio) a 20/06 (vinte de junho): avaliação docente pelos 14 

alunos foi igual a 42,38 % (quarenta e dois vírgula trinta e oito por cento) e 15 

autoavaliação docente , 84,47 % (oitenta e quatro vírgula quarenta e sete por cento). A 16 

seguir, a Profª Marília esclareceu que a Semana de Avaliação 2020 está prevista para 17 

ocorrer no período de 05/10 (cinco de outubro) a 09/10 (nove de outubro), conforme 18 

consta no calendário acadêmico da Instituição. A Profª Patrícia Osório Guerreiro 19 

ressaltou que seria conveniente aproveitar a Semana de Avaliação para ouvir os alunos 20 

sobre os reflexos da atipicidade do ano nas atividades acadêmicas, sugestão julgada 21 

importante e apoiada pelos participantes. A Profª Marília solicitou que novas ideias 22 

fossem apresentadas para análise nas próximas reuniões, especialmente indicações de 23 

prováveis palestrantes. Com relação à autoavaliação dos Programas de Pós-Graduação 24 

“stricto sensu”, a Profª Marília esclareceu o envolvimento da CPA no processo para 25 

atendimento do sugerido pela Pró-Reitora Acadêmica, Profª Patrícia Haertel Giusti, 26 

salientando que a avaliação será feita pelos coordenadores com o suporte e apoio da 27 

CPA. A Profª Marília mostrou o texto elaborado pela CPA executiva e enviado aos 28 
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coordenadores dos PPGs explicando os processos de autoavaliação institucional da 29 

UCPel, seus objetivos e finalidades, e a importância de sua contribuição nos programas 30 

de desenvolvimento e aperfeiçoamento. A seguir, expôs detalhadamente documento de 31 

avaliação proposto pelo CAPES, explicitando os instrumentos, fichas de avaliação, 32 

respectivos quesitos e itens. Informou que os coordenadores apresentarão na próxima 33 

reunião da CPA metas e ações previstas para 2020, estabelecido tempo de 20 (vinte) 34 

minutos para cada um. Em face do tempo limitado, a representante Franciele da Silva 35 

Gastal sugeriu que a CPA elaborasse uma planilha indicando quais itens e/ou subitens 36 

deveriam ser comentados pelos coordenadores, proposta apoiada pelos presentes, 37 

ficando a redação a cargo da CPA executiva. Nada mais havendo a tratar, a 38 

Coordenadora da CPA agradeceu a presença e colaboração de todos e encerrou a 39 

reunião.  40 


