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Aos vinte e oito 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 ordinária 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, Letícia Silveira de Menezes e Patrícia 5 

Osório Guerreiro; as representantes técnico-administrativas Franciele da Silva Gastal e 6 

Gabriela Jurak de Castro; o representante discente Eduardo Afonso Zechlinski dos 7 

Santos, e o representante da sociedade civil organizada José Artur Torres Ronna. 8 

Justificaram ausência o representante técnico-administrativo José Jadmir Gonçalves dos 9 

Santos, e o representante da sociedade civil organizada Henrique Walner Alves Feijó. 10 

Iniciando os trabalhos, a Coordenadora da CPA destacou a pauta constante da 11 

convocação: análise do Relatório de Autoavaliação/2021; pesquisas de 12 

opinião/avaliação de curso/autoavaliação docente. A seguir foi apresentada a redação 13 

final do Relatório de Autoavaliação referente ao ano de 2021, versão parcial do ciclo 14 

avaliativo 2021-2023, após meticuloso exame dos atores envolvidos e aprovada pelos 15 

participantes. Na oportunidade, salientada a metodologia utilizada e os instrumentos 16 

usados na coleta de dados e técnicas de análise, destacando-se a avaliação dos 17 

professores pelos alunos, a autoavaliação docente, a Semana de Avaliação da UCPel, 18 

pesquisas de opinião de técnicos-administrativos, pesquisas de acompanhamento de 19 

egressos-PPG, autoavaliação institucional, e autoavaliação de cursos. Também 20 

ressaltada a apresentação de gráficos, análise de dados e informações, assim como o 21 

registro de potencialidades e oportunidades de melhoria. Evidenciado no relatório que o 22 

ano de 2021, a exemplo do ano anterior, foi marcado pelos reflexos da pandemia do 23 

COVID-19 em todas as atividades humanas e pelas profundas e necessárias adaptações 24 

nos mais variados setores, influenciando enormemente o processo de ensino-25 

aprendizagem em todos os níveis. Anotado que a Universidade Católica de Pelotas 26 

(UCPel) enfrentou os desafios surgidos e cumpriu com os calendários acadêmicos 27 

estabelecidos, buscando sempre as melhores alternativas possíveis. Destacado, também, 28 
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que o processo avaliativo envolveu a comunidade universitária e que continuam sendo 29 

despendidos esforços para sensibilização e conscientização de todos os envolvidos, no 30 

sentido de maior adesão e de transformar o resultado das avaliações em conhecimento e 31 

indução de qualidade, contribuindo, assim, no desenvolvimento institucional. Quanto ao 32 

tema da pauta outros assuntos, a Prof.a Marília solicitou a opinião dos presentes em 33 

relação ao período e plataforma a ser utilizada nas pesquisas sobre autoavaliação 34 

docente e avaliação de aulas/atividades, tendo em vista as adaptações necessárias, em 35 

face da implantação do novo sistema – RM – na Universidade. Feitos os 36 

esclarecimentos técnicos relacionados, foi decidido que as pesquisas mencionadas, 37 

relativas ao segundo semestre de 2021 (dois mil e vinte e um), serão realizadas no 38 

período de 11 (onze) a 30 (trinta) de abril vindouro. Nada mais havendo a tratar, a 39 

Coordenadora da CPA agradeceu a presença e as importantes e valiosas contribuições 40 

dos membros da CPA. 41 


