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Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às 13h30min (treze 1 

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

Gonçalves dos Santos; os representantes discentes Felipe Ferreira Pinto e Otávio 7 
Granello Saraçol, e o representante da sociedade civil José Artur Torres Ronna. O 8 

representante da sociedade civil organizada Henrique Walner Alves Feijó justificou sua 9 
ausência.  Iniciando os trabalhos, a Coordenadora da CPA apresentou a pauta 10 
estabelecida na convocação: Semana de Avaliação – programação e anúncios de 11 
divulgação; pesquisa de avaliação de curso – questionário e período de aplicação; 12 
pesquisas – apresentação dos resultados; outros assuntos. A seguir, a Prof.ª Marília 13 

expôs, conforme acordado, a programação da Semana de Avaliação: 13/setembro – 14 
lançamento on-line da Semana de Avaliação com a divulgação da CPA aos alunos e com 15 

início da Pesquisa de Avaliação de Curso pelos discentes; 14/setembro – apresentação 16 
da  autoavaliação dos cursos de Ciências Contábeis, Estética e Cosmética, e Pedagogia, 17 

todos na modalidade à distância, para gestores, coordenadores de cursos e professores; 18 
15/setembro – palestra sobre “como promover a inovação a partir dos resultados da 19 
avaliação institucional”; 16/setembro – roda de conversa com os estudantes inscritos no 20 

ENADE, ciclo 2021, e CPA, NUPED, e coordenadores dos cursos; 17/setembro – 21 

encontro CPA e gestores para divulgação dos resultados das pesquisas aplicadas no 22 
corrente ano. A Prof.ª Marília, continuando com seus esclarecimentos e explanações, 23 
deu conhecimento do teor e conteúdo dos convites individuais a serem enviados para a 24 

comunidade acadêmica (gestores, coordenadores, docentes e discentes) objetivando sua 25 
participação nas atividades da Semana de Avaliação. Em prosseguimento, no que 26 

concerne às pesquisas de avaliação de cursos, a serem realizadas no período de 13 27 
(treze) de setembro a 12 (doze) de outubro, minuciosamente debatidos os temas e 28 
objetivos das perguntas contidas no questionário, bem como sugestões e alterações 29 

redacionais aprovadas pelos presentes. Com relação às pesquisas em andamento – 30 
período de 9 (nove) a 3l (trinta e um) de agosto -, a Prof.ª Marília informou o percentual 31 

de respondentes nesta data: docentes 49 % (quarenta e nove por cento) e alunos 10,6 % 32 
(dez vírgula seis por cento). Na oportunidade, embora o baixo percentual de 33 
respondentes, os presentes entenderam pela não prorrogação do período estabelecido. A 34 

propósito da autoavaliação dos cursos lato sensu, no período de 10 (dez) de setembro a 35 
30 (trinta) de outubro, o Prof.º José Luís Silveira da Costa explicou que os cursos de 36 
MBA em Agronegócio, Engenharia de Segurança do Trabalho, e Fisioterapia 37 
Cardiorrespiratória e em Terapia Intensiva estão ativos e as autoavaliações deverão ser 38 

feitas no prazo previsto. A seguir, foi lida e aprovada pelos participantes a ata da reunião 39 
da CPA, realizada em 16 (dezesseis) do mês corrente. Nada mais havendo a tratar, a 40 
Coordenadora da CPA agradeceu a participação e colaboração dos componentes, dando 41 
por encerrada a reunião. 42 


