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Aos dezoito dias do mês de julho 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 Luis Silveira da Costa e Patrícia Osório Guerreiro; a 5 

representante do corpo técnico-administrativo Franciele da Silva Gastal; o membro 6 

discente Eduardo Afonso Zechlinski dos Santos; os representantes da sociedade civil 7 

organizada Henrique Walner Alves Feijó e José Artur Torres Ronna. Participantes, como 8 

convidados, o Pró-Reitor Acadêmico Ezequiel Insaurriaga Megiato e a técnico-9 

administrativa Daiane Borges Dias. Justificaram ausência os representantes técnico-10 

administrativos Gabriela Jurak de Castro e José Jadmir Gonçalves dos Santos. Iniciando 11 

os trabalhos, a Coordenadora da CPA destacou a pauta constante da convocação: nova 12 

coordenação da CPA; selo da CPA; poster da Semana de Avaliação; pesquisas previstas 13 

para o segundo semestre: Avaliação de Curso, Autoavaliação Docente e Avaliação 14 

Docente pelos alunos; aprovação das atas das reuniões de maio e junho; outros assuntos. 15 

A seguir,  em face do pedido de aposentadoria da Prof.ª Marília, o Pró-Reitor 16 

Acadêmico, falando em nome da Reitoria e de toda a Instituição, manifestou a gratidão 17 

de todos pelo trabalho da prestigiada e reconhecida docente, enaltecendo sua dedicação 18 

à Universidade por 35 (trinta e cinco) anos, exaltando sua reconhecida trajetória, seu 19 

empenho e relevante capacidade em  todas as áreas e frentes ocupadas, seus 20 

conhecimentos didáticos, seu amor no processo de ensinar e sua competência na 21 

condução e coordenação dos processos de autoavaliação da Instituição. Ressaltou o Pró-22 

Reitor Acadêmico que a Prof.ª Marília deve, com toda a certeza, sentir-se realizada pela 23 

sua reconhecida contribuição para o desenvolvimento da Universidade. As palavras do 24 

Pró-Reitor Acadêmico e os elogios feitos foram corroborados por todos os participantes, 25 

os quais enfatizaram, cada um a seu modo, a brilhante trajetória da Prof.ª Marília, sua 26 

qualificação, sua habilidade e seu legado. Comovida e emocionada, a Prof.ª Marília 27 

agradeceu sensibilizada as manifestações recebidas, registrando sua paixão pela 28 
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docência e pela Universidade. Na continuação dos trabalhos, a técnico-administrativa 29 

Daiane Borges Dias comunicou a nova composição da Comissão Própria de Avaliação 30 

(CPA) para o biênio 2022/2024 em razão da Portaria nº 110/2022, assinada pelo Reitor 31 

da Universidade, com vigência a partir de 19.07.2022, ressaltando a eficácia do trabalho 32 

realizado pelos atuais membros e agradecendo, em nome da Instituição, aos 33 

representantes que estão deixando a CPA pela dedicação, capacidade e valiosa 34 

contribuição demonstradas. Dando seguimento aos trabalhos, a Prof.ª Marília exibiu os 35 

modelos do Selo da CPA e do poster da Semana de Avaliação, pormenorizando os 36 

detalhes e objetivos das configurações para análise e aprovação da CPA. Com relação 37 

às pesquisas previstas para o segundo semestre, a Coordenadora da CPA esclareceu que 38 

Avaliação de Curso está aprazada para iniciar no primeiro dia da Semana de Avaliação 39 

– 12 (doze de setembro) – e encerrar em 8 (oito) de outubro. Planejamento estratégico 40 

(planejamento e análise da pesquisa): de primeiro de agosto até vinte e dois de outubro. 41 

Com relação à Autoavaliação Docente e Avaliação Docente pelos alunos, no 42 

planejamento estratégico – aplicação e resultados – marcado inicialmente para quatro 43 

de março até trinta de agosto. A Pesquisa de Acompanhamento de Egressos PPG está 44 

aberta continuamente na página de cada curso e compartilhada aos coordenadores para 45 

análise dos resultados. A Prof.ª Marília informou que continuam os trabalhos de estudos 46 

e testes para adaptar os instrumentos de pesquisa ao novo Sistema RM implantado na 47 

Universidade. A propósito das necessárias adaptações, informou a técnico-48 

administrativa Daiane Borges Dias que o Sistema RM estabelece vínculos entre alunos, 49 

disciplinas e docentes somente no semestre vigente, razão por que determinadas 50 

pesquisas não poderão mais serem relacionadas ao semestre anterior. Na sequência, a 51 

Prof.ª Marília apresentou as atas das reuniões da CPA, realizadas em 23.05.2022 e 52 

27.06.2022, as quais, após sugestões inseridas, foram aprovadas.  Nada mais havendo a 53 

tratar, a Prof.ª Marília agradeceu aos membros da CPA a colaboração, ajuda, apoio e 54 

assistência técnica e qualificada que recebeu durante o período em que coordenou os 55 

trabalhos da CPA, dando por encerrada a reunião. 56 


