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

trinta minutos, realizou-se reunião, na modalidade virtual, com os componentes da 2 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) e 3 

Coordenadores dos Cursos  de Pós-Graduação da Instituição, presentes a Pró-Reitora 4 

Acadêmica, Prof.ª Patrícia Haertel Giusti; a Diretora do Centro de Ciências Sociais e 5 

Tecnológicas, Prof.ª Ana Cláudia Vinholes Siqueira Lucas; os membros da CPA, Marília 6 

do Amaral Dias, Coordenadora, Daniel Brod Rodrigues de Souza, José Luis Silveira da 7 

Costa e Patrícia Osório Guerreiro, representantes docentes; Ezequiel Insaurriaga 8 

Megiato, Franciele da Silva Gastal e José Jadmir Gonçalves dos Santos, representantes 9 

técnico-administrativos; Felipe Ferreira Pinto e Otávio Granello Saraçol, representantes 10 

discentes; as Professoras Aline Mendonça dos Santos, Gabriele Cordenonzi Ghisleni, 11 

Janaina Vieira dos Santos Motta, Luisa Jardim Correa de Oliveira e Moema Nudilemon 12 

Chatkin; os Professores Eduardo Antônio Cesar da Costa, Fernando Barros e Ricardo 13 

Tavares Pinheiro. Iniciando os trabalhos, a Coordenadora da CPA, após apresentação 14 

individual dos participantes, expôs a pauta estabelecida: 1) Autoavaliação dos 15 

Programas de Pós-Graduação stricto sensu – apresentação das metas e ações 2020 – 16 

Mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação; Mestrado Profissional em Saúde no 17 

Ciclo Vital; Mestrado e Doutorado em Política Social e Direitos Humanos e Mestrado e 18 

Doutorado em Saúde e Comportamento, todos com retorno em 30/11/2020; 2) Pesquisas 19 

Cursos em EaD. A seguir, os docentes Aline Mendonça dos Santos, Coordenadora do 20 

Mestrado  e Doutorado em Política Social e Direitos Humanos; Eduardo Antônio Cesar 21 

da Costa, Coordenador do Mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação; Fernando 22 

Barros, Coordenador do Mestrado Profissional em Saúde no Ciclo Vital; e Gabriele 23 

Cordenonzi Ghisleni, Coordenadora do Mestrado e Doutorado em Saúde e 24 

Comportamento, expuseram quadros demonstrativos e elucidativos das ações realizadas 25 

e das metas estabelecidas, destacando os avanços conseguidos e o diagnóstico de 26 

particularidades  que necessitam ser melhoradas, dados especificados em relatórios que 27 

serão disponibilizados. A Prof.ª Patrícia, Pró-Reitora Acadêmica, salientou que foi 28 
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possível perceber, pelas informações dos apresentadores, ter havido avanços bastantes 29 

significativos nos Programas e que os pontos fracos relatados estão sob o domínio dos 30 

Coordenadores e certamente serão superados. A propósito das dificuldades de 31 

internacionalização, esclareceu a Prof.ª Patrícia ser devido à própria localização 32 

geográfica da Universidade, sua logística e característica de instituição comunitária, mas 33 

que, nada obstante o cenário difícil vivenciado atualmente, o momento atual parece 34 

propício para melhorar o relacionamento à distância e o contato com outras Instituições 35 

e otimizar a internacionalização. O Prof.º Ricardo manifestou o seu agradecimento a 36 

todos pelo encontro, aproximação e integração dos coordenadores e docentes dos 37 

Programas de Pós-Graduação pelo engajamento demonstrado.  O Prof.º Eduardo 38 

cumprimentou a CPA pela iniciativa da reunião e sua importância, assim como o 39 

comprometimento dos professores no processo de autoavaliação, enfatizando a 40 

necessidade de reflexão para conscientizar os docentes sobre a relevância da 41 

participação no processo de avaliação, pois as melhores pontuações certamente 42 

beneficiam a Instituição e seus programas. A Prof.ª Aline manifestou seu entendimento 43 

sobre a necessidade da composição de comissão especial, formada pela CPA e 44 

representantes docentes e discentes indicados pelos colegiados para elaboração dos 45 

instrumentos e ferramentas a serem utilizados. A Coordenadora da CPA esclareceu que é 46 

praxe a formação de subcomissões especiais para tratar de assuntos específicos, 47 

composta por membros da CPA e dos setores envolvidos. Com relação à data prevista – 48 

30.11.2020 – para divulgação dos relatórios, a Prof.ª Aline discorreu sobre seu 49 

entendimento a respeito da conveniência e necessidade de prorrogação do prazo, tendo 50 

presente que apenas no mês de junho/2020 foram concluídos os trabalhos referentes aos 51 

relatórios de 2019. A Prof.ª Patrícia, Pró-Reitora Acadêmica, sugeriu à Comissão 52 

Própria de Avaliação fazer uma reflexão sobre os temas analisados e propostos na 53 

reunião e definir dois momentos: 1) encontro no mês de fevereiro/2021 para 54 

fechamento; 2) construção de pesquisa para egressos, docentes e discentes em cima da 55 

quadrienal, da ficha de avaliação e dos três quesitos, proposições acolhidas pelos 56 



                         UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS                  

                              COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

                                            

                                         REUNIÃO ATA 06/2020 

  
 

 

participantes. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora da CPA agradeceu a 57 

colaboração e a dedicação dos participantes, dando por encerrada a reunião. 58 


