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     Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas e 1 

trinta minutos, realizou-se, na modalidade virtual, reunião ordinária da Comissão Própria 2 

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

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

Souza, José Luís Silveira da Costa, Letícia Oliveira de Menezes e Patrícia Osório 5 

Guerreiro; os representantes técnico-administrativos Franciele da Silva Gastal e José 6 

Jadmir Gonçalves dos Santos; os representantes da sociedade civil organizada Henrique 7 

Walner Alves Feijó e José Artur Torres Ronna. Iniciando os trabalhos, a Coordenadora da 8 

CPA apresentou a pauta estabelecida na convocação: relatório de autoavaliação 2020 – 9 

divulgação; avaliação docente e autoavaliação docente; autoavaliação institucional e de 10 

cursos (graduação EAD e “lato sensu”). Com relação à autoavaliação institucional, a 11 

Prof.ª Marília informou que os relatórios referentes a 2019 e 2020 foram enviados ao 12 

MEC em 29.03.2021, conforme recomendado, e estão disponibilizados no sítio da CPA. 13 

Foram   compartilhados com os gestores e enviados aos coordenadores, por e-mail, para 14 

análise e reflexão dos NDEs. A Coordenadora da CPA esclareceu que, por sugestão da 15 

Pró-Reitora Acadêmica, Prof.ª Patrícia Haertel Giusti, participou de reunião com os 16 

gestores da Universidade para apresentar resumo e breve relato da autoavaliação 17 

institucional, 2020, ocasião em que foram salientados e comentados dados relevantes das 18 

análises realizadas. Na oportunidade, foram abordados temas relacionados com ações 19 

recomendadas, potencialidades, fragilidades, bem como mostrados gráficos e dados 20 

estatísticos, especialmente os índices de participação de alunos e professores nos 21 

questionários de avaliação. Examinado quadro contendo assuntos mencionados pelos 22 

alunos na Avaliação de Cursos EaD, tais como: proposta de Projeto Integrador, aulas on-23 

line mais dinâmicas, problemas técnicos nas gravações dos vídeos das aulas, linguagem 24 

da plataforma, quantidade de web aula das disciplinas, horário  de web aulas, formação 25 

(obrigatória) de grupos para realizar o trabalho do Projeto Integrador, acervo da 26 

bibliografia digital, comunicação/integração mais efetiva do professor/tutor/coordenador 27 

junto aos educandos. Também comentado o apurado na pesquisa sobre aulas remotas, 28 
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particularidades positivas e negativas e sugestões registradas.   Com relação ao segundo 29 

item da pauta - avaliação docente e autoavaliação docente -, sugerido pela Coordenadora 30 

da CPA e aprovado pelos participantes que os trabalhos avaliativos, atinentes ao segundo 31 

semestre de 2020, serão efetuados no primeiro semestre de 2021, no período de 18 32 

(dezoito) de maio até 06 (seis) de junho; e os referentes ao primeiro semestre de 2021 33 

serão feitos no segundo semestre de 2021, no período de 09 (nove) de agosto a 31 (trinta 34 

e um) de agosto. A propósito da autoavaliação institucional, foi pactuado que a elaboração 35 

do instrumento padrão deverá ser efetuada no período de 27 (vinte e sete) de abril a 18 36 

(dezoito) de maio.  Acordado, quanto ao ciclo 2021-2023, que em 2021 deverão ser 37 

apontadas as evidências, identificadas e contextualizadas, e atribuição de nota a cada 38 

indicador, obedecidas para 2022 e 2023 as recomendações vigentes. No que concerne à 39 

autoavaliação de cursos EaD foi decidido que a elaboração/adequação dos instrumentos 40 

será feita no período de 27 (vinte e sete) de abril a 18 (dezoito) de maio e os trabalhos 41 

avaliativos no período de maio a julho, contemplando os cursos de Ciências Contábeis, 42 

Comércio Exterior, Estética e Cosmética, Gestão Hospitalar, Letras, Jornalismo, 43 

Pedagogia, Publicidade e Propaganda, e Serviço Social. Com relação ao processo de 44 

avaliação dos cursos “lato sensu”, a previsão para elaboração dos instrumentos estava 45 

prevista para o período de 02 (dois) de abril a 30 (trinta) de setembro. Entretanto, em face 46 

de inúmeras dificuldades enfrentadas por alunos de alguns cursos, encerramento de 47 

outros, sem perspectiva de reabertura enquanto perdurar o difícil momento decorrente da 48 

pandemia, foi decidido conveniente e oportuno adiar o período avaliativo e aguardar 49 

novas análises a serem feitas nos próximos meses. Nada mais havendo a tratar, a 50 

Coordenadora agradeceu a colaboração dos participantes e encerrou a reunião. 51 


