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      Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta 1 

minutos, foi realizada reunião extraordinária, na modalidade remota, da Comissão Própria 2 

de Avaliação (CPA) da Universidade Católica de Pelotas (UCPEL), presentes os membros 3 

discentes Marília do Amaral Dias, Coordenadora da CPA, Daniel Brod Rodrigues de 4 

Souza, José Luís Silveira da Costa e Patrícia Osório Guerreiro; os representantes técnico-5 

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

Gonçalves dos Santos; e o representante da sociedade civil organizada Henrique Walner 7 

Alves Feijó. Iniciando os trabalhos, a Coordenadora da CPA lembrou a pauta estabelecida 8 

na convocação: análise do instrumento de autoavaliação elaborado pela CPA Executiva 9 

para os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, modelo baseado na ficha de avaliação 10 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Plataforma 11 

Sucupira; apresentação das metas e ações 2020, em 27 (vinte e sete) de julho e retorno 12 

em 30 (trinta) de novembro; outros assuntos. Em continuação, a Prof.ªMarília passou a 13 

demonstrar a composição das fichas de avaliação elaboradas, explicitando seus quesitos 14 

e itens, programa, formação e impacto na sociedade. Na oportunidade, detalhou os 15 

campos para descrição das ações realizadas, dos pontos fortes constatados e pontos fracos 16 

verificados, assim como potencialidades e metas a serem atingidas e necessidade de 17 

atribuição de conceitos e pareceres. Esclareceu também haver pasta específica no drive 18 

para a autoavaliação PPG-2020. A Prof.ª Marília informou estar prevista, na próxima 19 

reunião da CPA - 27 (vinte e sete) de julho – apresentação das autoavaliações dos PPGs 20 

pelos coordenadores dos programas. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora da CPA 21 

agradeceu a colaboração dos participantes encerrou a reunião. 22 


