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Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, 1 

realizou-se, na modalidade remota, reunião ordinária da Comissão Própria de Avaliação 2 

(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 4 

Luís Silveira da Costa, Letícia Oliveira de Menezes e Patrícia Osório Guerreiro; os 5 

representantes do corpo técnico-administrativo Franciele da Silva Gastal, Gabriela Jurak 6 

de Castro e José Jadmir Gonçalves dos Santos; os representantes do corpo discente 7 

Eduardo Afonso Zechlinski dos Santos e Felipe Ferreira Pinto, e os representantes da 8 

sociedade civil organizada Henrique Walner Alves Feijó e José Artur Torres Ronna. 9 

Presentes, como convidados especiais, o Pró-Reitor Acadêmico Ezequiel Insaurriaga 10 

Megiato e a Pró-Reitora Administrativa Magda Westermann. Iniciando os trabalhos, a 11 

Coordenadora da CPA destacou a pauta constante da convocação: composição da 12 

CPA/novos membros; análise do Relatório de Autoavaliação/2021; 13 

apresentação/organização das ações para 2022; outros assuntos. A seguir, a Prof.a 14 

Marília efetuou a apresentação dos convidados, ressaltando e elogiando a eficácia de 15 

seus trabalhos na Universidade. Em continuação, a Coordenadora da CPA apresentou os 16 

novos membros da CPA – Eduardo Afonso Zechlinski dos Santos e Gabriela Jurak de 17 

Castro -, nomeados pela Portaria no 007/2022, de 14.02.2022, do Magnífico Reitor, Dr. 18 

José Carlos Pereira Bachettini Júnior. O Pró-Reitor Acadêmico, Ezequiel Insaurriaga 19 

Megiato, agradecendo a oportunidade, exaltou a importância da função da CPA e o seu 20 

papel relevante no processo de autoavaliação da Instituição em consonância com o 21 

Plano de Desenvolvimento Institucional, acrescentando que continuará à disposição da 22 

CPA no permanente processo de aumento da qualidade da Instituição. Da mesma forma, 23 

a Pró-Reitora Administrativa agradeceu o convite e o ensejo de cumprimentar a CPA 24 

pelo trabalho de coordenação e condução das avaliações internas, colocando-se à inteira 25 

disposição para enfrentamento das dificuldades que surgirem no dia a dia, buscando 26 

sempre a construção coletiva. A propósito do tema Relatório de Autoavaliação 27 

Institucional/2021, a Prof.a Marília esclareceu que a CPA executiva está ultimando a 28 
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compilação e seleção de todas as informações e dados indispensáveis e elaborando o 29 

esboço do relatório para posterior análise pelos membros da CPA. Para tanto, sugeriu a 30 

realização de reunião extraordinária da CPA em 21 (vinte e um) do mês corrente, o que 31 

foi aprovado por todos os participantes. No que concerne ao horário das futuras reuniões 32 

da CPA, após ponderações de vários integrantes, houve consenso em alterá-lo para 33 

13h30min (treze horas e trinta minutos). A seguir, a Prof.a Marília pormenorizou as 34 

ações a cargo da CPA para o ano corrente, mencionadas na reunião de 29.11.2022 – Ata 35 

no 09/2021. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora da CPA agradeceu a 36 

participação e a valiosa colaboração de todos, dando por encerrada a reunião. 37 


