
                          UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS                  

                              COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

                                            

                                         REUNIÃO ATA 04/2022 

  
 

 

Aos vinte e três dias do mês de maio 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 Sousa, José Luís Silveira da Costa, Letícia Silveira de Menezes e Patrícia 5 

Osório Guerreiro; os representantes técnico-administrativos Franciele da Silva Gastal, 6 

Gabriela Jurak de Castro e José Jadmir Gonçalves dos Santos; o representante discente 7 

Eduardo Afonso Zechlinski dos Santos, e os representantes da sociedade civil 8 

organizada Henrique Walner Alves Feijó e José Artur Torres Ronna. Justificou ausência 9 

o representante discente Felipe Ferreira Pinto. Como convidados, presentes os 10 

coordenadores de cursos Andrea Veiga Wagner, Enir Cigognini, Flaviano Moreira da 11 

Silva, Laura Gomes Zambrano, Leandro Zafalon Pieper e Regina Bosembecher; a 12 

diretora do Centro de Ciências da Saúde, Moema Nudilemon Chatkin. Iniciando os 13 

trabalhos, a Coordenadora da CPA destacou a pauta constante da convocação: 14 

avaliações externas para reconhecimento de cursos; processos de avaliação docente e de 15 

autoavaliação docente; processo de autoavaliação institucional; autoavaliação de cursos 16 

– apresentação do instrumento aos coordenadores dos cursos que farão a autoavaliação 17 

em 2022 (dois mil e vinte e dois). A seguir, a Prof.ª Marília ressaltou as recentes 18 

avaliações externas para reconhecimento dos cursos de Administração, Gestão 19 

Comercial, Odontologia e Processos Gerenciais, e os ótimos conceitos recebidos. A 20 

propósito dos conceitos atribuídos, foram detalhados os relatórios apresentados pelos 21 

avaliadores externos e as justificativas para as notas concedidas. Na oportunidade, 22 

salientado pelos avaliadores externos a participação da CPA na condução e coordenação 23 

dos processos avaliativos internos, planejamento e elaboração dos instrumentos de 24 

pesquisa, análise, sistematização e divulgação dos resultados. A Prof.ª Marília informou 25 

que os relatórios mencionados ficarão disponíveis, como de costume e na versão 26 

integral, no sítio da CPA, para a comunidade acadêmica e a sociedade em geral e 27 

reforçou que no dia 30 (trinta) de maio ocorrerá a reunião com os avaliadores do MEC, 28 
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com vistas ao reconhecimento do Curso de Redes de Computadores. Em seguimento, 29 

com relação ao tema Autoavaliação de Curso, a Prof.ª Marília dirigiu-se aos 30 

coordenadores e diretores presentes, agradecendo a participação. A seguir, mencionou 31 

os cursos a serem autoavaliados em 2022: Arquitetura e Urbanismo, Enfermagem, 32 

Engenharia Elétrica EaD, Farmácia, Fisioterapia, Gestão de Tecnologia da Informação 33 

EaD, Medicina, Psicologia e Teologia, informando o período de realização e postagem 34 

no drive: 23 (vinte e três) de maio a 28 (vinte e oito) de outubro. Ficou determinado que 35 

a 1ª etapa da autoavaliação deverá ser concluída até o dia 2 (dois) de setembro e os 36 

resultados divulgados na Semana de Avaliação UCPel 2022, que ocorrerá no período de 37 

12 (doze) até 16 (dezesseis) de setembro. Para a 1ª etapa não será necessária a inclusão 38 

das evidências nas respectivas pastas, mas as notas e a planilha das justificativas devem 39 

estar preenchidas, embora o apropriado seria que as evidências já fossem identificadas, 40 

listadas e inseridas nas pastas para facilitar e corroborar na atribuição da nota de cada 41 

indicador. Porém, para a 2ª etapa que encerra dia 28 (vinte e oito) as evidências deverão 42 

estar postadas nas pastas para análise da CPA. Na sequência,  a Coordenadora da CPA, 43 

apresentou e compartilhou com os convidados o instrumento disponibilizado no drive 44 

para realização do processo de autoavaliação, destacando que as planilhas foram 45 

baseadas nas três  dimensões e indicadores constantes do Instrumento de Avaliação 46 

elaborado pelo Sistema  Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e 47 

explicitando todos os detalhes  importantes para o preenchimento, bem como as 48 

justificativas para as notas a serem  atribuídas e, principalmente, a necessidade de 49 

elencar as evidências em pastas específicas on-line. Explicou que foram 50 

disponibilizadas sugestões de evidências para cada um dos indicadores, no objetivo de 51 

auxiliar os avaliadores na busca das comprovações necessárias. Nada mais havendo a 52 

tratar, a Coordenadora da CPA agradeceu a colaboração e atenção dos participantes, 53 

dando por encerrada a reunião. 54 


