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Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e 1 

trinta minutos, realizou-se, na modalidade virtual, a reunião ordinária da Comissão 2 

Própria de Avaliação (CPA) da Universidade Católica de Pelotas (UCPel), presentes os 3 

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

Rodrigues de Souza, José Luis Silveira da Costa, Letícia Silveira de Menezes e Patrícia 5 

Osório Guerreiro; os representantes técnico-administrativos Franciele da Silva Gasal e 6 

José Jadmir Gonçalves dos Santos, e o representante discente Otávio Granello Saraçol, 7 

O representante da sociedade civil organizada José Artur Torres Ronna justificou sua 8 

ausência em razão de estar sendo paciente, na mesma data, de cirurgia ocular. Iniciando 9 

os trabalhos, a Coordenadora da CPA apresentou a pauta estabelecida: Portaria de 10 

recondução dos membros da CPA; escolha da nova coordenação da CPA; autoavaliação 11 

dos cursos em EaD, coordenação do Prof.º Rafael; autoavaliação EaD-Administração e 12 

cursos de Gestão; adaptação dos questionários das pesquisas de Avaliação Docente e de 13 

Autoavaliação Docente considerando as aulas remotas; questionários de pesquisas; 14 

pesquisa de avaliação de curso; organização do cronograma da Semana de Avaliação 15 

2020; pesquisas institucionais com docentes e discentes; questionários de pesquisas de 16 

cursos em EaD. Em continuação, a Prof.ª Marília comunicou que o Dr. José Carlos 17 

Pereira Bachettini Júnior, Reitor da Universidade, pela Portaria nº 138/2020, de 18 

dezessete de agosto de dois mil e vinte, reconduziu a Comissão Própria de Avaliação 19 

(CPA) da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) para o biênio 2020/2022, com a 20 

seguinte composição: Daniel Brod Rodrigues de Souza, José Luis Silveira da Costa, 21 

Letícia Oliveira de Menezes, Marília do Amaral Dias e Patrícia Osório Guerreiro, 22 

componentes do corpo docente; Felipe Ferreira Pinto e Otávio Granello Saraçol, 23 

componentes do corpo discente; Ezequiel Insaurriaga Megiato, José Jadmir Gonçalves 24 

dos Santos e Franciele da Silva Gastal, componentes do corpo técnico-administrativo; 25 

Henrique Walner Alves Feijó e José Artur Torres Ronna, representantes da sociedade 26 

civil organizada. A seguir, a Prof.ª Marília lembrou que os participantes deveriam 27 

escolher, por votação nominal, a nova coordenação da CPA para o biênio 2020/2022. O 28 
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Prof.º José Luis Silveira da Costa sugeriu a indicação da atual coordenadora, Prof.ª 29 

Marília do Amaral Dias, a qual foi eleita por unanimidade. Com relação às pesquisas de 30 

avaliação docente e autoavaliação docente, analisadas sugestões sobre a necessidade de 31 

adaptação dos questionários em razão das aulas remotas e metodologias aplicadas. O 32 

Prof.º Daniel Brod Rodrigues de Souza manifestou entendimento de que as perguntas 33 

constantes dos atuais questionários deveriam ser mantidas e acrescentadas apenas 34 

algumas sobre o momento especial, sugestão aprovada pelos participantes. As inovações 35 

seriam feitas pela CPA executiva e encaminhadas aos componentes. A Prof.ª Marília 36 

apresentou a proposta do cronograma da Semana de Avaliação 2020, aprovada pelos 37 

presentes. No ano em curso, a Semana de Avaliação será realizada de 05 (cinco) a 09 38 

(nove) de outubro. Entretanto, no próximo ano deverá ocorrer no mês de setembro, em 39 

data a ser fixada. A alteração foi sugerida e aprovada para não haver coincidência com 40 

os eventos comemorativos do aniversário da Universidade. A Coordenadora da CPA 41 

comunicou que irá propor a realização, durante a Semana de Avaliação, de reunião com 42 

os Gestores da Universidade, Diretores e Coordenadores para apresentação pela CPA de 43 

análise das avaliações dos cursos, ocorridas de 2012 a 2019, considerando as do 44 

ENADE e as in loco.  Ainda com relação ao cronograma da Semana de Avaliação, os 45 

participantes julgaram conveniente a possibilidade de a palestra de encerramento ser 46 

feita por especialista vinculado ao INEP, ato que poderia ser realizado na modalidade 47 

virtual. Feitos pela Prof.ª Marília os esclarecimentos e informações a respeito dos 48 

demais assuntos constantes da pauta e nada mais havendo a tratar, a Coordenadora 49 

agradeceu a colaboração dos presentes e encerrou a reunião. 50 


