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

trinta minutos, realizou-se, na modalidade remota, reunião extraordinária 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 e José Luís Silveira da Costa; a representante técnico-5 

administrativa Franciele da Silva Gastal; os representantes discentes Felipe Ferreira 6 

Pinto e Otávio Granello Saraçol, e os representantes da sociedade civil organizada 7 

Henrique Walner Alves Feijó e José Artur Torres Ronna. Justificaram ausência as 8 

representantes docentes Letícia Oliveira de Menezes e Patrícia Osório Guerreiro, e os 9 

representantes técnico-administrativos Ezequiel Insaurriaga Megiato e José Jadmir 10 

Gonçalves dos Santos. Iniciando os trabalhos, a Coordenadora da CPA apresentou a 11 

pauta estabelecida na convocação: pesquisas - avaliação e autoavaliação docente, 12 

aulas/atividades, e de curso; autoavaliação institucional; autoavaliação “stricto sensu”; 13 

autoavaliação “lato sensu”; cronograma da Semana de Avaliação 2021, e outros 14 

assuntos. A seguir, lida e aprovada ata da reunião anterior, após correção sugerida. 15 

Dando continuidade, a Prof.ª Marília informou que, no momento, em razão das 16 

prioridades estabelecidas para as migrações de sistemas em andamento na Universidade, 17 

não foi possível adaptar os questionários de pesquisas para o novo portal (MINHA 18 

UCPel). Assim, consoante sugerido e aprovado na reunião anterior da CPA, as pesquisas 19 

sobre aulas remotas, avaliação docente e autoavaliação docente seriam feitas através do 20 

formulário Google. Entretanto, não foi possível programar a avaliação docente na 21 

plataforma pretendida, como desejado, em face da inviabilidade de vincular as 22 

disciplinas cursadas aos respectivos docentes. Em decorrência, a Prof.ª Marília 23 

esclareceu que a solução encontrada foi elaborar um novo e único questionário para 24 

agrupar as aulas remotas e avaliação docente com o título de Avaliação 25 

Aulas/Atividades, o qual foi disponibilizado na tela e suas perguntas detalhadas pela 26 

Coordenadora da CPA que solicitou a opinião dos presentes. O representante docente 27 

José Luís Silveira da Costa manifestou seu entendimento a respeito da alternativa 28 
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encontrada, salientando tratar-se de arte do possível, plenamente justificada em razão 29 

das migrações de sistemas que estão sendo executadas para o desenvolvimento 30 

tecnológico da Instituição. O representante discente Otávio Granello Saraçol expressou 31 

sua concordância com a manifestação do Prof.º José Luís Silveira da Costa, aduzindo, 32 

todavia, lamentar não ter oportunidade de posicionar-se, no questionário único, sobre o 33 

desempenho dos professores, especialmente no objetivo de elogiar os continuados 34 

esforços dos docentes para minorar as dificuldades enfrentadas pelos alunos em razão 35 

da pandemia e seus reflexos. A propósito da autoavaliação “stricto sensu” e pesquisas 36 

de acompanhamento de egressos, a Coordenadora da CPA informou ter participado de 37 

reunião com os coordenadores dos cursos, em onze do corrente mês, ocasião em que 38 

manifestaram agradecimentos à CPA pelo valioso auxílio na elaboração do material 39 

baseado no instrumento da CAPES. Com relação às pesquisas de acompanhamento de 40 

egressos, será formada nova comissão especial para produzir um novo questionário de 41 

pesquisas a fim de permitir que os respondentes possam complementar informações 42 

anteriores, se assim o desejarem, no caso de haver mudanças significativas em suas 43 

atividades e publicações realizadas. No que concerne à autoavaliação “lato sensu”, com 44 

previsão inicial de primeiro de junho a trinta de setembro, informou o Prof.º José Luís 45 

Silveira da Costa que os cursos de MBA em Agronegócio, Engenharia em Segurança do 46 

Trabalho, e de Fisioterapia Cardiorrespiratória e em Terapia Intensiva estão em 47 

andamento, o que permitirá a realização das pesquisas. De outra parte, os cursos de 48 

Direito Tributário Empresarial e de Farmácia Clínica Hospitalar estão suspensos. A 49 

respeito da autoavaliação institucional, previsão de dezesseis de agosto a vinte e nove de 50 

novembro, a Prof.ª Marília explanou ter coordenado reunião com os responsáveis pelo 51 

preenchimento dos eixos e indicadores constantes do instrumento de avaliação, ocasião 52 

em que foram entregues os formulários pertinentes e prestados os esclarecimentos e 53 

informações sobre as justificativas das notas a serem atribuídas, suas contextualizações, 54 

bem como análise e listagem das evidências e registro das ações julgadas 55 

imprescindíveis. Com referência à Semana de Avaliação, período de treze de setembro a 56 
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dezessete de setembro, foi apresentado pela Coordenadora da CPA o cronograma em 57 

exame: 1º) pesquisas de avaliação de curso – presencial e EaD; 2º) divulgação da 58 

autoavaliação de cursos EaD aos gestores, coordenadores, NDE e professores; 3º) 59 

reunião/participação de alunos; 4º) palestra. Sugerida pelo representante discente Otávio 60 

Granello Saraçol que a reunião entre alunos e membros da CPA, no terceiro dia, tenha a 61 

finalidade de divulgar a função da CPA, sua constituição, sua coordenação nas 62 

autoavaliações da Universidade, sua contribuição no desenvolvimento da Instituição 63 

etc., proposta aceita pelos participantes. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora da 64 

CPA agradeceu a presença e colaboração dos componentes, dando por encerrada a 65 

reunião. 66 


