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Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às1

quatorze horas, realizou-se, na modalidade presencial na sala 218C -2

Campus I, reunião extraordinária da Comissão Própria de Avaliação3

(CPA) da Universidade Católica de Pelotas (UCPel), presentes os4

membros Daniel Schuch da Silva, Daniele Behling Luchow, Demócrito5

Francisco Primo dos Santos, Jéssica Puchalski Trettim e Patrícia Osório6

Guerreiro, representantes do corpo docente; Felipe Ferreira Pinto,7

representante do corpo discente; Daiane Borges Dias, Franciele da Silva8

Gastal e Gabriela Jurak de Castro, representantes do corpo técnico-9

administrativo; José Artur Torres Ronna, representantes da sociedade10

civil organizada. Participando como convidada, o Prfa. Patrícia Haertel11

Giusti, Diretora da Educação à Distância. Justificaram a ausência o12

representante discente Eduardo Afonso Zechlinski dos Santos e o13

representante da sociedade civil organizada, Henrique Walner Alves14

Feijó. Iniciando os trabalhos os novos representantes da CPA, nomeados15

pela Portaria n° 110/2022, foram apresentados aos demais membros da16

Comissão. A seguir, seguindo o regimento da CPA foi feita a escolha da17

nova coordenação, em razão do pedido de aposentadoria da Prof.ª Marília,18

a técnico-administrativa Daiane Borges Dias, foi a única candidata a19

função e obteve os votos de todos os membros presentes para assumir20

como Coordenadora da CPA. Na sequência, a nova Coordenadora da21

CPA fez uma breve apresentação sobre o regimento da CPA e as22

atribuições da Comissão, com objetivo de esclarecer o papel da CPA para23

os novos membros. Após, a Profa. Patrícia Giusti e a técnico-24

administrativa Gabriela de Castro realizaram uma apresentação com as25

informações institucionais da oferta de cursos na modalidade EaD na26

UCPel, e também as informações acadêmicas dos cursos que receberão27

visita “in loco” no final de agosto. Na continuação da reunião, a técnico-28
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administrativa Daiane Borges Dias informou à comissão o andamento e o29

de finalização dos processos de autoavaliação Institucional e30

Autoavaliação de Cursos, além de apresentar a metodologia e os31

instrumentos de cada processo. Seguido no tema avaliação, foi colocado32

em pauta o período de referência da Autoavaliação Docente, a Avaliação33

Docente pelos Alunos e a Avaliação de Curso pelos Alunos, visto que34

não poderá mais ocorrer utilizando como base o semestre anterior que o35

aluno estava matriculado, pois no novo sistema de gestão Acadêmica RM36

só existe vínculo com as disciplinas que o aluno está matriculado no37

semestre vigente. Sendo assim, foi discutido e aprovado pela Comissão38

que a partir deste semestre, 2022/2, a Autoavaliação Docente, a39

Avaliação Docente pelos Alunos e a Avaliação de Curso pelos Alunos40

serão realizadas dentro do semestre em que tem matrícula ativa. As41

avaliações serão todas realizadas através do Portal Minha UCPel. Dando42

seguimento aos trabalhos, a técnico-administrativa Daiane Borges Dias43

discutiu a proposta de agenda da Semana de Avaliação e das próximas44

reuniões da comissão. Por fim, foi realizada a leitura e aprovação da ata45

da reunião 06/2022, do dia 18.07.2022.46


