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Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta 1 
minutos, realizou-se, na modalidade remota, reunião ordinária da Comissão Própria de 2 
Avaliação (CPA) da Universidade Católica de Pelotas (UCPel), presentes os membros docentes 3 
Marília do Amaral Dias, Coordenadora da CPA, Daniel Brod Rodrigues de Souza e José Luís 4 
Silveira da Costa; os representantes técnico-administrativos Franciele da Silva Gastal e José 5 
Jadmir Gonçalves dos Santos; os representantes da sociedade civil organizada Henrique Walner 6 
Alves Feijó e José Artur Torres Ronna. O representante discente Otávio Granello Saraçol 7 
justificou sua ausência. Iniciando os trabalhos, a Coordenadora da CPA colocou à disposição a 8 
ata nº 07/2021, referente à reunião ordinária da CPA de 27.09.2021, que foi lida e aprovada 9 
pelos participantes. A seguir, a Prof.ª Marília destacou a pauta constante da convocação: (1) 10 
processos em andamento na CPA; (2) outros assuntos. Em continuação, a Prof.ª Marília 11 
informou que em 18.11.2021 haverá reunião sobre o Planejamento Estratégico 2002/2032 – 12 
UCPel 2021 – com os critérios seguintes: (1) Legislação e Regulação; (2) Processos 13 
Administrativos e de Gestão; (3) Processos Acadêmicos de Ensino, Pesquisa e Extensão; (4) 14 
Clientes; (5) Sociedade. No critério Legislação e Regulação, o objetivo estratégico é Planejar e 15 
Executar o Processo Avaliativo da UCPel, contendo três estratégias: (1) Promover o Processo de 16 
Avaliação Institucional; (2) Promover o Processo de Avaliação de Cursos; (3) Promover o 17 
Atendimento à Legislação. Com relação ao tema Promover o Processo de Avaliação 18 
Institucional, a Prof.ª Marília explicou detalhadamente os processos já concluídos – elaboração 19 
do relatório de autoavaliação institucional; atualização do instrumento padrão de autoavaliação 20 
institucional; pesquisas de opinião; realização da 4ª Semana de Avaliação UCPel; pesquisas de 21 
opinião –, assim como os processos em andamento e os com prazo até o final do ano corrente: 22 
divulgação dos resultados das avaliações externas; elaboração do Relato Institucional; 23 
autoavaliação institucional. A propósito da Autoavaliação Institucional/2021, decidido por 24 
consenso que os setores responsáveis pela análise e atribuição de conceitos aos eixos 2 – 25 
Desenvolvimento Institucional, 3 – Políticas Acadêmicas, 4 – Políticas de Gestão, e 5 – 26 
Infraestrutura, do instrumento avaliativo padrão, deverão apresentar o resultado de seus 27 
trabalhos na reunião ordinária da CPA, aprazada para 29.11.2021. Decidido também que, se 28 
necessário for, a Coordenadora da CPA estabelecerá reunião extraordinária da CPA para 29 
apresentação desses trabalhos. Com relação ao processo de avaliação e pesquisas de cursos “lato 30 
sensu “, com previsão para 2022, o Prof.º José Luís Silveira da Costa enfatizou que os trabalhos 31 
pertinentes somente poderão ser iniciados e concretizados se essas modalidades estiverem 32 
contempladas no novo sistema tecnológico em implantação na Instituição. Com referência às 33 
pesquisas de avaliação de curso pelos discentes, com prazo prorrogado para finalizar em 31 34 
(trinta e um) do mês corrente, a Prof.ª Marília enfatizou estar a adesão dos alunos muito aquém 35 
da esperada, apesar das constantes divulgações, o que certamente dificultará ou impedirá as 36 
análises quantitativas e qualificativas necessárias. O Prof.º José Luís Silveira da Costa 37 
manifestou seu entendimento sobre a indispensabilidade de buscar maior motivação dos alunos, 38 
realizando, para tanto, ações conjuntas da CPA e do setor de comunicação da Instituição. O 39 
representante da sociedade civil organizada José Artur Torres Ronna sugeriu a realização de 40 
reuniões focais de alunos e de professores para buscar as causas da baixa adesão dos discentes. 41 
O Prof.º Daniel Brod Rodrigues de Souza salientou que os alunos estão desgastados com os 42 
trabalhos remotos, com saudades do mundo real, querendo retornar ao convívio das 43 
Universidades. Diante das sugestões apresentadas para aumentar a participação dos alunos nas 44 
pesquisas de avaliação, foi decidido que constará no planejamento da CPA para 2022 ações 45 
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específicas para alcançar as metas pretendidas. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora da 46 
CPA agradeceu a participação e a valiosa colaboração de todos, dando por encerrada a reunião. 47 


