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

minutos, foi realizada, 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, Letícia Oliveira de Menezes e Patrícia Osório Guerreiro; os representantes 5 

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

os representantes da sociedade civil organizada Henrique Walner Alves Feijó e José 7 

Artur Torres Ronna. Iniciando os trabalhos, a Coordenadora da CPA apresentou a pauta 8 

estabelecida na convocação: pesquisas; planejamento 2021; relatório; outros assuntos. A 9 

seguir, a Prof.ª Marília divulgou os seguintes dados sobre as pesquisas de avaliação de 10 

curso pelos alunos, detalhando os respondentes dos cursos presenciais: Arquitetura 11 

responderam vinte e um alunos; Direito, cento e quatro; Enfermagem, vinte e dois; 12 

Farmácia, dezenove; Fisioterapia, vinte e seis; Filosofia Bacharelado, nove; Filosofia 13 

Licenciatura, cinco; Medicina, oitenta e sete; Psicologia, quarenta e oito; Odontologia, 14 

vinte e nove e Teologia, oito. No EaD, duzentos e oitenta e oito alunos responderam os 15 

questionários, correspondendo a 29,15 % (vinte e nove vírgula quinze por cento) do 16 

total de 988 (novecentos e oitenta e oito) discentes. A avaliação docente apresentou os 17 

seguintes percentuais: 42,02% (quarenta e dois vírgula zero dois por cento) em 2019/1; 18 

44,31% (quarenta e quatro vírgula trinta e um por cento) em 2019/2 e 35,42% (trinta e 19 

cinco vírgula quarenta e dois por cento) em 2020/1. A autoavaliação docente registrou 20 

85,84% (oitenta e cinco vírgula oitenta e quatro por cento) em 2019/1; 83,33 (oitenta e 21 

três vírgula trinta e três por cento) em 2019/2 e 84,43 (oitenta e quatro vírgula quarenta 22 

e três por cento em 2020/1. A propósito da pesquisa sobre a manifestação de alunos a 23 

respeito dos efeitos da pandemia nas atividades desenvolvidas, a Prof.ª Marília e a 24 

representante Franciele elaboraram esboço de questionário para apreciação e 25 

contribuições da CPA. Após sugestões, concluídas as análises, foi aprovado instrumento 26 

a ser enviado aos discentes, contendo cinco perguntas, alternativas e opções de 27 

comentários sobre os eventuais problemas e dificuldades porventura enfrentados pelos 28 
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alunos. Com relação ao planejamento 2021, a Prof.ª Marília detalhou a participação da 29 

CPA no planejamento estratégico da UCPel, sendo o objetivo estratégico planejar e 30 

executar o processo avaliativo da Instituição. Definidas as estratégias: processo de 31 

avaliação institucional, processo de avaliação de cursos, atendimento à legislação. No 32 

processo de avaliação institucional está contida a elaboração do relatório de 33 

autoavaliação referente ao ano de 2020, a elaboração do Relato Institucional, a 34 

divulgação dos resultados das avaliações externas e das autoavaliações institucionais e a 35 

organização e realização da 4ª Semana de Avaliação/UCPel, de 13 a 17 de setembro de 36 

2021. Em continuação, a Coordenadora da CPA salientou os planos de ação: processo de 37 

avaliação de cursos; ENADE 2020 (em 2021 deverá haver dois ciclos no mesmo ano); 38 

pesquisa de avaliação de curso pelos alunos; avaliação dos professores pelos alunos e 39 

autoavaliação docente; divulgação dos resultados das avaliações externas e das 40 

avaliações de cursos; atualização do instrumento padrão de autoavaliação de cursos. A 41 

representante técnico-administrativa Franciele expressou seu entendimento ressaltando 42 

não haver necessidade de constar no planejamento estratégico a atualização do 43 

instrumento padrão de autoavaliação de cursos, sugestão apoiada pelos demais 44 

membros. A Prof.ª Marília solicitou o parecer dos presentes sobre os cursos que 45 

deveriam ser avaliados no próximo ano. Após esclarecimentos da representante 46 

Franciele e da Prof.ª Patrícia, houve consenso no sentido de avaliar, no primeiro 47 

semestre, os cursos em EaD que atingiram 50% (cinquenta por cento) e os que poderiam 48 

receber visita em 2021, com processos em aberto. No segundo semestre, em calendário 49 

a ser estabelecido, os demais cursos. Em decorrência dos trabalhos realizados e 50 

atividades desenvolvidas em face da atipicidade do ano corrente, foi acordado que a 51 

próxima reunião ordinária será no ano vindouro. Nada mais havendo a tratar, a 52 

Coordenadora da CPA agradeceu a presença e colaboração dos integrantes e encerrou a 53 

reunião. 54 


