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Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às treze horas e 1 

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

Avaliação (CPA) da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) com a presença dos 3 

membros docentes professores Marília do Amaral Dias, Coordenadora da CPA, Daniel 4 

Brod Rodrigues de Souza, José Luís Silveira da Costa, Patrícia Osório Guerreiro e 5 

Letícia Oliveira de Menezes; representantes técnico-administrativos Franciele da Silva 6 

Gastal e José Jadmir Gonçalves dos Santos; 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: Semana de 9 

Avaliação 2020; pesquisas de avaliação de curso pelos alunos (cursos presenciais e 10 

EaD); pesquisas institucionais; outros assuntos. A seguir, a Prof.ª Marília informou a 11 

programação estabelecida para a Semana de Avaliação, de 05 (cinco) a 09 (nove) de 12 

outubro: convites para os alunos participarem das pesquisas; divulgação do resultado da 13 

pesquisa de clima; apresentação de fotos e destaques para as melhorias realizadas; 14 

resultados da avaliação de cursos pelos alunos em 2019 e ações de melhoria; convite 15 

para bate-papo com professores e alunos; palestra de encerramento, na modalidade 16 

virtual, pela Prof.ª Fabiane Deflon, Gerente da Câmara de Ensino Superior da 17 

Associação Nacional de Educação Católica do Brasil/ANEC, Brasília (DF). Com 18 

relação às pesquisas de avaliação, a Prof.ª Marília esclareceu ter ficado acordado o 19 

período de 05 (cinco) a 31 (trinta e um) de outubro para resposta dos questionários. A 20 

técnico-administrativa Franciele sugeriu a realização de pesquisa especial para avaliar o 21 

desempenho das atividades durante todo este ano, principalmente levando em 22 

consideração a modalidade remota. O representante da sociedade civil organizada 23 

Henrique Walner Alves Feijó asseverou tratar-se de um ano atípico em razão da 24 

pandemia e que seria conveniente investigar qual a sensação de professores e alunos 25 

sobre o ano. Com relação às pesquisas institucionais, a Prof.ª Letícia expôs seu 26 

entendimento sobre a necessidade da CPA avaliar o resultado das pesquisas, assim como 27 

as medidas que foram tomadas pelos respectivos coordenadores; conveniência de 28 
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reunião especial para definir o que deve ser feito pela CPA com relação ao resultado das 29 

avaliações ou tempo determinado em cada reunião ordinária para estudo do tema. O 30 

Prof.º José Luís discorreu sobre a função da CPA, ressaltando que não cabe à Comissão 31 

exigir a solução de fragilidades apontadas, devendo divulgar à comunidade acadêmica o 32 

resultado das pesquisas institucionais, entendendo ser alçada da Reitoria fazer planos de 33 

ação para eliminar eventuais pontos fracos relatados. Salientou ser conveniente a 34 

formalização de instrumento de retorno, informando à CPA as melhorias concretizadas e 35 

as pendentes. Ponderou a necessidade de ajuste entre os prazos de divulgação dos 36 

relatórios e análises à Reitoria e os de elaboração dos planos de ação e de 37 

desenvolvimento da Instituição em face de limitações orçamentárias e normais 38 

estabelecimentos de prioridades. O representante da sociedade civil Henrique Walner 39 

Alves Feijó expressou seu entendimento sobre a necessidade de ao final de cada ano 40 

representantes da CPA participarem de reunião com a Reitoria para apresentação de uma 41 

síntese das análises dos resultados das reuniões. A seguir, cumprimentou os docentes 42 

Letícia e José Luís por abordarem e enfatizarem o que entendem ser também ação da 43 

CPA. A Prof.ª Letícia sugeriu que na próxima reunião sejam apresentadas propostas 44 

objetivas, ou seja, como poderão ser feitas as análises dos resultados das avaliações para 45 

posterior encaminhamento à Reitoria. A Prof.ª Marília destacou sua concordância com a 46 

discussão sobre as funções da CPA e as proveitosas sugestões e alternativas 47 

apresentadas. Entretanto, ponderou que a CPA executiva vem, na realidade, atendendo 48 

aos requisitos mencionados nos instrumentos do Sistema Nacional de Avaliação da 49 

Educação Superior (SINAES), pois constam nos relatórios de autoavaliação 50 

institucional as providências realizadas em decorrência do registrado nas pesquisas. Em 51 

tais instrumentos são relatados aspectos positivos, aspectos negativos, recomendações 52 

de ações de melhoria, o que foi realizado e o que ainda falta concretizar. Gráficos 53 

estatísticos são disponibilizados aos coordenadores dos cursos, responsáveis pelas 54 

análises dos resultados em seu entendimento. Nada mais havendo a tratar, a 55 
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Coordenadora agradeceu a presença e as valiosas contribuições dos componentes, dando 56 

por encerrada a reunião. 57 


