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Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas e 1 
trinta 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, José Luís 4 
Silveira da Costa e Patrícia Osório Guerreiro; o representante discente Otávio Granello Saraçol; 5 
representantes técnico-administrativos Franciele da Silva Gastal e Ezequiel Insaurriaga 6 
Megiato; os representantes da sociedade civil organizada Henrique Walner Alves Feijó e José 7 
Artur Torres Ronna. O representante técnico-administrativo José Jadmir Gonçalves dos Santos 8 
justificou sua ausência. Iniciando os trabalhos, a Coordenadora da CPA colocou à disposição a 9 
ata nº 08/2021, referente à reunião ordinária da CPA de 25.10.2021, que foi lida e aprovada 10 
pelos participantes.  Em continuação, a Prof.ª Marília informou que em 09.12.2021 haverá 11 
reunião sobre o Planejamento Estratégico UCPel - 2022 (PE) e ressaltou as atribuições da CPA 12 
no PE para atender o objetivo estratégico Planejar e Executar o Processo Avaliativo da UCPel: 13 
(1) Promover o Processo de Avaliação Institucional; (2) Promover o Processo de Avaliação de 14 
Cursos. A seguir, foram iniciados e debatidos, de forma minuciosa e detalhada, sobre os planos 15 
de ação da CPA para 2022, ficando decidido em cada uma das estratégias o seguinte: 16 
(1)Promover o Processo de Avaliação Institucional – elaboração do relatório de autoavaliação 17 
institucional; elaboração do relato institucional; atualização do instrumento padrão de 18 
autoavaliação institucional para a segunda etapa da autoavaliação Institucional do ciclo 2201-19 
2023; pesquisas de opinião; realização da 5ª Semana de Avaliação UCPel; divulgação dos 20 
resultados das avaliações externas; realização da segunda etapa da autoavaliação institucional; 21 
implantação de ações de sensibilização e conscientização da comunidade acadêmica para adesão 22 
aos processos avaliativos em parceria com o Núcleo de Comunicação e Relacionamento da IES; 23 
criação de uma comissão visando a organização/planejamento  da avaliação Institucional com 24 
vistas ao recredenciamento da Universidade; (2) Promover o Processo de Avaliação de Cursos – 25 
qualificação do processo de divulgação da importância do ENADE - Ciclo de 2022 na busca  de 26 
melhores resultado; Pesquisa de Avaliação de Curso pelos discentes; Pesquisa da Avaliação dos 27 
Professores pelos alunos; Pesquisa de Acompanhamento de Egresso  PPG’s; Autoavaliação 28 
Docente; divulgação para a comunidade acadêmica e comunidade em geral dos resultados das 29 
avaliações externas e das autoavaliações de cursos; atualizar o instrumento padrão de 30 
autoavaliação para cada curso que irá realizar a autovaliação em  2022 e disponibilizar no 31 
Google Drive para o coordenador; autoavaliação e atualização do PPC dos Cursos de 32 
Arquitetura e Urbanismo, Enfermagem, Engenharia Elétrica EaD,  Farmácia, Fisioterapia,  33 
Gestão de Tecnologia da Informação EaD, Medicina, Psicologia e Teologia; elaboração do 34 
instrumento padrão de autoavaliação para os  cursos de lato sensu; autoavaliação dos cursos lato 35 
sensu de MBA em Agronegócio e de Engenharia de Segurança do Trabalho; acompanhamento e 36 
condução da autoavaliação dos cursos de Mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação, 37 
Mestrado Profissional em Saúde no Ciclo Vital, Mestrado e Doutorado em Saúde e 38 
Comportamento e Mestrado e Doutorado em Política Social e Direitos Humanos; 39 
acompanhamento e condução do processo de  autoavaliação dos Cursos que receberão visita in 40 
loco com vistas ao reconhecimento ou renovação de reconhecimento, os quais realizaram a 41 
autoavaliação neste ano. 42 
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A propósito da Autoavaliação Institucional/2021, não ocorrerá a apresentação dos resultados à 43 
CPA agendada para esta reunião, considerando que os trabalhos das análises de cada um dos 44 
eixos não foram concluídos. Por esse motivo prorrogou-se a entrega destes resultados à CPA, 45 
ficando estabelecido que fossem postados no drive da CPA até o término do ano acadêmico. 46 
Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora da CPA agradeceu a participação e a valiosa 47 
colaboração de todos, ao longo do ano, dando por encerrada a reunião. 48 


