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

minutos, realizou-se, na modalidade virtual, reunião ordinária 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 representantes 5 

técnico-administrativos Franciele da Silva Gastal e José Jadmir Gonçalves dos Santos; o 6 

representante discente Otávio Granello Saraçol, e os representantes da sociedade civil 7 

organizada Henrique Walner Alves Feijó e José Artur Torres Ronna. Iniciando os 8 

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

autoavaliação de curso; pesquisas de opinião; autoavaliação e avaliação docente. Dando 10 

continuação, a Prof.ª Marília esclareceu que o relatório de autoavaliação institucional de 11 

2019 deveria ter sido enviado ao MEC até 31.03.2020. Entretanto, em razão da 12 

pandemia, o prazo foi prorrogado sem definição de data. Embora o relatório esteja 13 

devidamente elaborado e aprovado não é possível seu encaminhamento, pois não está 14 

com acesso para a postagem no e-MEC. Resta aguardar a nova data de envio a ser 15 

determinada pelo MEC. Com relação às pesquisas de opinião de egressos e da  16 

comunidade em geral, os trabalhos já foram realizados pelo Núcleo de Comunicação e 17 

Relacionamento da Universidade em atendimento ao pedido do Reitor da Instituição e 18 

ambas as pesquisas foram aplicadas pelo Instituto Pesquisas de Opinião (IPO). O 19 

representante da sociedade civil organizada José Artur Torres Ronna perguntou se os 20 

questionários utilizados nas pesquisas realizadas pelo Setor de Comunicação contêm os 21 

dados necessários para a CPA responder às indagações constantes das dimensões e eixos 22 

do instrumento de avaliação do MEC/SINAES. A Coordenadora da CPA esclareceu que 23 

os questionários mencionados não são os produzidos pela CPA, ou seja, as perguntas 24 

não são exatamente as mesmas, porém contempla uma boa parte. A CPA executiva fará 25 

as análises e as triagens necessárias para aproveitamento dos dados coletados pelo IPO. 26 

O representante técnico-administrativo José Jadmir Gonçalves dos Santos lembrou aos 27 

participantes que a CPA deve continuar atenta às inovações técnicas introduzidas em 28 
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decorrência das situações especiais geradas pela pandemia, a fim de prestar informações 29 

sobre prováveis futuras perguntas do MEC a respeito de problemas enfrentados e 30 

soluções encontradas. O representante discente Otávio Granello Saraçol esclareceu que 31 

alunos estão encontrando dificuldades – algumas técnicas, outras financeiras – para 32 

acompanhamento das aulas virtuais, vários reclamando de prazos exíguos estabelecidos 33 

pelos docentes para cumprimento dos trabalhos. O representante docente José Luís 34 

Silveira da Costa informou que a Universidade, como de costume, está acompanhando 35 

permanentemente eventuais transtornos, fazendo pesquisas com alunos e professores 36 

relacionadas às novas atividades e particularidades vivenciadas. A Prof.ª Marília 37 

registrou que o momento inesperado e difícil que a sociedade atravessa favorece, sem 38 

dúvidas, o surgimento de situações de ansiedade e que a Instituição tem orientado 39 

flexibilização, sempre que possível, para amenizar as dificuldades enfrentadas. Nada 40 

mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a colaboração dos participantes e 41 

encerrou a reunião. 42 


