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Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil  vinte e um, às 13h30min 1 

(treze horas e trinta minutos), realizou-se, na modalidade remota, reunião ordinária da 2 
Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Universidade Católica de Pelotas, presentes os 3 
membros docentes Marília do Amaral Dias, Coordenadora da CPA, Daniel Brod 4 
Rodrigues de Souza e Patrícia Osório Guerreiro; os representantes técnico-5 
administrativos Franciele da Silva Gastal e José Jadmir Gonçalves dos Santos; os 6 

representantes discentes Felipe Ferreira Pinto e Otávio Granello Saraçol, e o 7 
representante da sociedade civil organizada José Artur Torres Ronna. Iniciando os 8 

trabalhos, a Coordenadora da CPA apresentou a pauta estabelecida na convocação: 9 
feedback da Semana de Avaliação; pesquisas; autoavaliações; outros assuntos. A seguir, 10 
foi lida e aprovada a Ata nº 6/2021 da reunião ordinária da CPA, realizada em 11 
30.08.2021 (trinta de agosto de dois mil e vinte e um). Com relação à Semana de 12 
Avaliação, a Prof.ª Marília destacou que os comentários recebidos foram gratificantes. A 13 

programação e a realização foram qualificadas como muito positivas e as participações 14 
e contribuições dos envolvidos como assaz benéficas e, certamente, muito proveitosas 15 

para sedimentar cada vez mais a cultura da avaliação na comunidade universitária da 16 
Instituição. Em decorrência, a Prof.ª Marília agradeceu a participação e a colaboração 17 

de todos nos resultados alcançados. O Prof. Daniel Brod Rodrigues de Souza renovou 18 
congratulações e parabéns pelo sucesso e êxito verificados. A propósito da roda de 19 
conversa com os estudantes inscritos no ENADE, ciclo 2021, a técnico-administrativa 20 

Franciele da Silva Gastal afirmou que o evento foi muito significativo, pois 21 

proporcionou que os alunos solucionassem suas dúvidas para preenchimento do 22 
cadastro e questionário obrigatórios. Com relação às pesquisas aulas/atividades 2021/1, 23 
a Prof.ª Marília entendeu conveniente demonstrar algumas das considerações e 24 

sugestões apresentadas pelos discentes, ressaltando as seguintes: “usar apenas uma 25 
plataforma para publicação de materiais, como o Moodle, para fins  de organização; 26 

todos os professores poderiam usar a mesma plataforma; necessário padronizar com 27 
prazo e local a disponibilização das aulas assíncronas e demais materiais; usar o Google 28 
agenda para marcar as aulas; seria interessante que os professores disponibilizassem o 29 

material no máximo 2 (duas ) horas após as aulas; necessário aulas mais curtas, 30 
objetivas, dinâmicas, produtivas, interessantes; acúmulo de tarefas; aulas síncronas e 31 

não gravadas antecipadamente; as aulas devem ser ao vivo para que as discussões 32 
possam ser criadas e o entendimento seja completo; aulas remotas com a presença do 33 
professor, buscando a maior aproximação possível”. A propósito da autoavaliação 34 

institucional, a Prof.ª Marília acentuou aos presentes  ser atribuição da CPA a análise e 35 
atribuição de conceito dos indicadores do Eixo 1 – Planejamento e Avaliação 36 
Institucional, do Instrumento de Avaliação Institucional do SINAES, contendo os 37 
seguintes indicadores: 1.1 – Evolução institucional a partir dos processos de 38 

Planejamento e Avaliação Institucional; 1.2 – Processo de autoavaliação institucional; 39 
1.3 – Autoavaliação institucional: participação da comunidade acadêmica; 1.4 – 40 
Autoavaliação institucional e avaliações externas: análise e divulgação dos resultados; 41 
1.5 – Relatórios de autoavaliação. A seguir, foram iniciados e debatidos, de forma 42 
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minuciosa e detalhada, os exames dos critérios de análise dos indicadores, assim como 43 

seleção e compilação das respectivas evidências para nas próximas reuniões embasar e 44 
fundamentar os conceitos a serem atribuídos a cada indicador. Nada mais havendo a 45 
tratar, a Coordenadora da CPA agradeceu a participação e colaboração dos 46 
componentes, dando por encerrada a reunião. 47 


