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

e trinta minutos, realizou-se, na modalidade remota, 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, Letícia Oliveira de Menezes, José Luís Silveira da Costa e Patrícia 5 

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

José Jadmir Gonçalves dos Santos; os representantes da sociedade civil organizada 7 

Henrique Walner Alves Feijó e José Artur Torres Ronna. Os membros discentes Felipe 8 

Ferreira Pinto e Otávio Granello Saraçol justificaram suas ausências. Compareceram os 9 

convidados Cristina Russo Geraldes da Porciúncula, Coordenadora dos Cursos de 10 

Jornalismo e de Publicidade e Propaganda; Graciele Lima Sampaio, Coordenadora do 11 

Curso de Ciências Contábeis; Gabriela Jurak de Castro, Coordenadora do Núcleo de 12 

Educação à Distância (NEaD), Maria Rosange Acosta de Medeiros, Coordenadora do 13 

Curso de Serviço Social; Maria Teresa Bicca Dode, Coordenadora do Curso de Estética e 14 

Cosmética; e Rafael Damé Andretti, Coordenador do Curso de Comércio Exterior e 15 

Gestão Hospitalar. Iniciando os trabalhos, a Coordenadora da CPA apresentou a pauta 16 

estabelecida na convocação: autoavaliação de cursos EaD – apresentação do instrumento 17 

aos coordenadores dos cursos que farão a autoavaliação em 2021; processo de avaliação 18 

docente e autoavaliação docente; processo de autoavaliação institucional – instrumento 19 

no drive e determinação do período de realização; outros assuntos. A seguir, a Prof.ª 20 

Marília comentou o andamento do segundo item da pauta – processo de avaliação docente 21 

e autoavaliação docente de cursos presenciais referente ao segundo semestre de 2020 – 22 

no tocante ao baixo índice de respondentes até o momento, ou seja, avaliação docente 23 

pelos alunos com percentual de 22% (vinte e dois por cento) e autoavaliação docente com 24 

percentual de 72% (setenta e dois por cento). Tendo presente que o período avaliativo 25 

estava aprazado para encerramento em 06 (seis) de junho, foi sugerido e aprovado 26 

prorrogar o prazo para 11 (onze) de junho, na tentativa de maior participação dos 27 

envolvidos. Para tanto, a Coordenadora da CPA informou que iria solicitar o empenho 28 
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dos coordenadores dos cursos para motivar docentes e discentes no sentido de aumentar 29 

o número de respondentes. Em continuação, a propósito do primeiro item da pauta – 30 

autoavaliação de cursos em EaD em 2021, a Prof.ª Marília informou o período de 31 

realização e postagem no drive: 01 (primeiro) de junho a 30 (trinta) de julho; apresentação 32 

à Comissão Própria de Avaliação (CPA) e aos Gestores da Universidade na Semana de 33 

Avaliação, em data a ser divulgada; o motivo da escolha dos cursos: os com 50% 34 

(cinquenta por cento) da carga horária realizada para solicitação de reconhecimento em 35 

agosto. A seguir, relacionou os cursos a serem autoavaliados: Ciências Contábeis, 36 

Comércio Exterior, Estética e Cosmética, Gestão Hospitalar, Letras, Jornalismo, 37 

Pedagogia, Publicidade e Propaganda e Serviço Social. A seguir, a Coordenadora do 38 

NEaD, Prof.ª Gabriela Jurak de Castro apresentou os instrumentos a serem utilizados no 39 

processo de autoavaliação de cursos, destacando que as planilhas foram baseadas nas três 40 

dimensões e indicadores constantes do Instrumento de Avaliação elaborado pelo Sistema 41 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e explicitando todos os detalhes 42 

importantes para o preenchimento, bem como as justificativas para as notas a serem 43 

atribuídas e, principalmente, a necessidade de elencar as evidências em pastas específicas 44 

on-line. Explicou que foram elaboradas sugestões de evidências para cada um dos 45 

indicadores, no objetivo de auxiliar os avaliadores na busca das comprovações 46 

necessárias. A Coordenadora da CPA solicitou aos docentes que coordenam mais de um 47 

curso que analisem isoladamente e em separado cada curso, suas particularidades e 48 

especificidades, atribuindo as devidas notas com visão individualizada de cada curso. 49 

Com relação ao terceiro item da pauta – processo de autoavaliação institucional – a Prof.ª 50 

Marília informou que pretende realizar reunião, possivelmente em 08 (oito) de junho, 51 

com os responsáveis pelas análises de cada eixo do instrumento do SINAES e que, tão 52 

logo seja confirmada a data, os componentes da CPA serão comunicados. Salientou que 53 

na próxima reunião do Programa de Formação Docente (PADOC) tratará do baixo índice 54 

de participação de docentes e discentes, consoante já salientado, e pedirá o costumeiro 55 

apoio dos coordenadores de cursos para sensibilizar os professores e alunos sobre a 56 
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importância do processo de avaliação e a sugestão de ações que poderão ser 57 

implementadas. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a colaboração 58 

dos participantes e encerrou a reunião. 59 


