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Aos vinte e sete dias do mês de junho 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 Sousa, José Luís Silveira da Costa e Patrícia Osório Guerreiro; os 5 

representantes técnico-administrativos Franciele da Silva Gastal, Gabriela Jurak de 6 

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

Zechlinski dos Santos; os representantes da sociedade civil organizada Henrique Walner 8 

Alves Feijó e José Artur Torres Ronna. Como convidados Carlos Henrique 9 

Leuchtenberger, Cibeli de Oliveira Svensson, Daiane Borges Dias, Débora Bourscheid, 10 

Fábio Guimarães de Castro Neves, Gisele Lemos Correa, Graziele Griep de Lima e 11 

Magda Pautz Westermann. Justificou ausência a representante docente Letícia Oliveira 12 

de Menezes. Iniciando os trabalhos, a Coordenadora da CPA destacou a pauta constante 13 

da convocação: avaliações externas a serem realizadas nos meses de agosto e setembro 14 

do corrente ano; Semana de Avaliação; segunda etapa da autoavaliação institucional, 15 

ciclo 2021-2023; Selo de Qualidade da CPA; pesquisas aplicadas pela CPA no sistema 16 

RM. Em continuação, a Prof.ª Marília informou haver previsão de avaliação externa 17 

para o curso de Comércio Exterior, no mês de agosto, e para os cursos de Gestão de 18 

Recursos Humanos e de Gestão Pública, no mês de setembro. A propósito da Semana de 19 

Avaliação, a Prof.ª Marília esclareceu que, em princípio, a programação deverá ser 20 

semelhante aos anos anteriores, salientando os convites para os alunos participarem das 21 

pesquisas, divulgação dos resultados das pesquisas e das autoavaliações de curso, 22 

destaques das melhorias realizadas, palestra de encerramento, entre outras atividades 23 

que serão definidas nas próximas reuniões, assim como os dias de cada atividade. O 24 

evento deverá ocorrer no período de 12 (doze) a 16 (dezesseis) do mês de setembro, 25 

sendo que algumas atividades deverão ser realizadas no sistema híbrido, ou seja, 26 

presencial e remota. Com relação ao sugerido Selo de Qualidade da CPA, a Prof.ª 27 

Marília informou que solicitou a colaboração do Núcleo de Publicidade e Propaganda 28 
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da Universidade para a elaboração do desenho e conteúdo de uma marca identificadora. 29 

Com relação ao tema pesquisas no Sistema RM, esclareceu a Coordenadora da CPA que 30 

continuam os trabalhos para as necessárias adaptações ao novo sistema implantado na 31 

Instituição. Em seguimento, com relação ao tema Autoavaliação Institucional, ciclo 32 

2021-2023, segunda etapa, a Prof.ª Marília informou o período estabelecido – 27 (vinte 33 

e sete) de junho a 3l (trinta e um) de agosto do ano em curso -, e os novos encarregados 34 

dos trabalhos avaliativos referentes à coleta e análise de dados necessários ao 35 

preenchimento dos eixos 2 (dois), 3 (três), 4 (quatro) e  5(cinco) do Instrumento de 36 

Avaliação Institucional Externa do SINAES, respectivamente, Fábio Guimarães de 37 

Castro Neves e Cibeli de Oliveira Svensson; Ezequiel Insaurriaga Megiato e Graziele 38 

Griep de Lima; Magda Pautz Westermann e Gisele Lemos Correa; Carlos Henrique 39 

Leuchtenberger e Débora Bourscheid. O eixo 1(um) permanece de responsabilidade da 40 

CPA. Em continuação, a Coordenadora da CPA apresentou e compartilhou com os 41 

convidados o instrumento de autoavaliação disponibilizado no drive para esta finalidade 42 

e enfatizou os objetivos do instrumento do SINAES, detalhando os 5 (cinco) eixos e 43 

indicadores que apresentam elementos de avaliação e os respectivos critérios para sua 44 

análise e verificação, destacando a importância das justificativas para os conceitos 45 

atribuídos e a relevância das evidências comprobatórias para apresentação aos 46 

avaliadores externos. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora da CPA agradeceu a 47 

colaboração e atenção dos participantes, dando por encerrada a reunião. 48 


