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

minutos, foi realizada reunião ordinária, na modalidade virtual, da Comissão Própria de 2 

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 e Patrícia Osório Guerreiro; os membros técnico-5 

administrativos Ezequiel Insaurriaga Megiato e Franciele da Silva Gastal; os membros 6 

discentes Felipe Ferreira Pinto e Otávio Granello Saraçol; e o representante da 7 

sociedade civil organizada José Artur Torres Ronna. Iniciando os trabalhos, a 8 

Coordenadora da CPA divulgou o número de respondentes das pesquisas de avaliação 9 

de curso pelos alunos presenciais e do Ensino à Distância, período estabelecido de 05 10 

(cinco) até 31 (trinta e um) de outubro: EaD, 134 de 988, correspondendo a 13,56 % 11 

(treze vírgula cinquenta e seis por cento); Arquitetura: um respondente; Direito: sete; 12 

Filosofia: um; Fisioterapia: um; Medicina: vinte e quatro; Odontologia: um; Psicologia: 13 

cinco; Teologia: dois.  Considerando muito baixa a participação dos discentes, em 14 

comparação com pesquisas anteriores, a Prof.ª Marília informou que iria repassar os 15 

dados aos coordenadores, solicitando a costumeira colaboração para relembrar aos 16 

alunos a importância da participação no processo avaliativo. O representante discente 17 

Otávio Granello Saraçol informou que houve divulgação do DCE no sentido de motivar 18 

os alunos a responderem as pesquisas e que procuraria, também junto ao DCE, algum 19 

instrumento mais interativo para obter maior adesão dos discentes. O representante 20 

discente Felipe Ferreira Pinto registrou ser de grande utilidade o DCE renovar aos 21 

alunos a importância e a necessidade da ampla participação nos questionários 22 

específicos. Complementando os resultados percentuais, a Prof.ª Marília informou ter 23 

sido de 36,54 % (trinta e seis vírgula cinquenta e quatro por cento) o percentual de 24 

respondentes na pesquisa de avaliação docente e de 84,43 % (oitenta e quatro vírgula 25 

quarenta e três por cento) o percentual de respondentes na pesquisa de autoavaliação 26 

docente. Salientou a Coordenadora da CPA que os alunos fizeram muitas observações e 27 

considerações positivas e críticas construtivas. A representante técnico-administrativa 28 
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Franciele da Silva Gastal sugeriu ser conveniente agradecer, por meio de mensagem, 29 

aos alunos que responderam os questionários, o que seria um estímulo para futuras 30 

adesões. Em razão da atipicidade do corrente ano, a Prof.ª Marília esclareceu que a 31 

sugestão de os alunos avaliarem o ano em curso foi submetida à Pró-Reitora Acadêmica 32 

Prof.ª Patrícia Haertel Giusti que aprovou a iniciativa. Acordado que os membros da 33 

CPA enviariam, o mais breve possível, suas ideias e contribuições para elaboração do 34 

questionário. A Coordenadora da CPA relembrou aos presentes que na reunião anterior 35 

foi debatido o que a CPA pode e deve fazer com os resultados das avaliações 36 

institucionais. Naquela oportunidade, foram apresentados vários e importantes 37 

entendimentos e interpretações, ficando acertado que nesta reunião o tema seria 38 

novamente analisado. Esclareceu que o representante da sociedade civil José Artur 39 

Torres Ronna enviou seu parecer que será remetido a todos os membros da CPA. A 40 

pedido da Coordenadora, o Sr. Ronna resumiu seu entendimento sobre a função das 41 

Comissões Próprias de Avaliação, relatando que as atribuições da CPA estão 42 

perfeitamente normatizadas na Lei Federal nº 10.861, de 14.04.2004, que instituiu o 43 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES); no glossário do 44 

Instrumento de Avaliação Institucional Externa/SINAES, de outubro de 2017; na Nota 45 

Técnica INEP nº 065, de 09.10.2014, e especialmente na Resolução nº 160, de 46 

09.12.2005, da Universidade Católica de Pelotas (UCPel), que colocou em vigor o 47 

Regimento da Comissão Própria de avaliação (CPA). Sintetizando, assim, as funções da 48 

CPA: coordenar e conduzir o processo de autoavaliação institucional e de seus cursos, 49 

juntamente com todos os atores envolvidos; sistematizar os resultados da autoavaliação 50 

institucional e de seus cursos, transformando-os em conhecimento e disponibilizando-os 51 

à comunidade acadêmica; elaborar relatórios da autoavaliação institucional divulgando-52 

os para o MEC, comunidade universitária e sociedade civil. A Coordenadora da CPA 53 

registrou sua concordância com o entendimento relatado pelo representante da 54 

sociedade civil e que continuava aguardando contribuições sobre o tema. Salientou que 55 

o relatório de autoavaliação institucional de 2020 conterá as melhorias realizadas em 56 
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razão das anotações registradas no relatório de 2019, assim como as que não puderam 57 

ser concretizadas em face de anotações orçamentárias e, principalmente, em decorrência 58 

dos reflexos causados pela pandemia. A Prof.ª Patrícia salientou haver notado, assim 59 

como outros professores, muita desmotivação de alunos pelos transtornos ocasionados 60 

pela pandemia. Também o Prof.º José Luís destacou contribuir para a desmotivação de 61 

alunos as dificuldades de acesso às redes, sobrecarga e falta de computadores. O 62 

discente Otávio afirmou que também tem contribuído para a desmotivação de alunos 63 

dificuldades financeiras, aumento do tempo para estudo, pois muitos assistem apenas as 64 

aulas gravadas e não as remotas. Com relação à Semana de Avaliação, a Prof.ª Marília 65 

manifestou ser conveniente analisar a possibilidade de alterar a data de sua realização. 66 

Em razão de variados fatores, houve consenso no sentido de não haver coincidência  67 

entre a Semana de Avaliação e as festividades de aniversário da UCPel, ficando 68 

estabelecido o período de 13 (treze) a 17 (dezessete) do mês de setembro para sua 69 

realização.  Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora da CPA agradeceu a presença e 70 

colaboração dos integrantes e encerrou a reunião. 71 


