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Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às treze horas e 1 

trinta minutos, realizou-se, na modalidade remota, reunião extraordinária da Comissão 2 

Própria de Avaliação (CPA) da Universidade Católica de Pelotas (UCPel), presentes os 3 

membros docentes Marília do Amaral Dias, Coordenadora da CPA, Daniel Brod 4 

Rodrigues de Souza, José Luís Silveira da Costa e Letícia Oliveira de Menezes; os 5 

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

de Castro e José Jadmir Gonçalves dos Santos; o representante discente Eduardo Afonso 7 

Zechlinski dos Santos, e o representante da sociedade civil organizada José Artur Torres 8 

Ronna. Justificaram ausência a representante docente Patrícia Osório Guerreiro, o 9 

representante discente Felipe Ferreira Pinto, e o representante da sociedade civil 10 

organizada Henrique Walner Alves Feijó. Iniciando os trabalhos, a Coordenadora da 11 

CPA destacou a pauta constante da convocação: análise do Relatório de 12 

Autoavaliação/2021, e outros assuntos. A seguir, a Prof.a Marília apresentou, para 13 

análise e discussão, os resultados prévios dos trabalhos que avaliaram as ações 14 

estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Planejamento 15 

Estratégico (PE), identificando as ações comprobatórias das notas a serem atribuídas a 16 

cada indicador e novos planos de ações. Em continuação, foram realizados minuciosos 17 

exames dos dados e informações a serem contemplados no eixo 1 – Planejamento e 18 

Avaliação Institucional, bem como nos demais eixos previstos na Nota Técnica 19 

INEP/DAES/CONAES no 065, de 09.10.2014: Desenvolvimento Institucional; Políticas 20 

Acadêmicas; Políticas de Gestão; Infraestrutura Física. Ressaltando sempre a 21 

importância da seleção, coletânea e arquivo adequado das evidências comprobatórias, a 22 

Prof.a Marília informou que a versão final do relatório será apresentada na reunião 23 

ordinária da CPA, aprazada para o dia 28 (vinte e oito) do mês corrente. Nada mais 24 

havendo a tratar, a Coordenadora da CPA agradeceu as valiosas e importantes 25 

manifestações e contribuições dos componentes, dando por encerrada a reunião. 26 


