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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 02/2018 – CPA

Aos oito dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniu-se na sala 407B do Anglo, a
Comissão Própria de Avaliação (CPA) com a presença dos membros consignados em folha da presença
anexa: Iniciou-se a reunião com uma breve apresentação dos membros e com a leitura dos objetivos da
CPA. Foi apresentada a página da CPA na web, em que estão os principais documentos da Comissão,
como o Projeto de Avaliação Institucional, o Regimento Interno, atas de reuniões da Comissão e relatórios
de avaliação. Em seguida, sucedeu-se diálogo em torno das atividades da CPA, dos processos de avaliação
da UFPEL e das formas de fortalecer o trabalho da Comissão para o desenvolvimento de uma cultura de
avaliação na Universidade. Uma das sugestões foi a de realizar-se uma pesquisa com os docentes para
apurar a percepção que eles têm da universidade. Apontou-se para algumas fragilidades da comissão,
como a dispersão dos membros, a falta de estrutura executiva e a pouca visibilidade das suas atividades.
Ricardo fez um relato da sua participação no II Encontro de CPAs das Instituições Federais de Ensino
Superior, realizado na FURG, em 17 de maio. Disse que algumas universidades, como a FURG e a
UFRGS, possuem estruturas administrativas de apoio ao trabalho da CPA e que nessas universidades
também se organizam comitês locais de avaliação que atuam nas unidades como apoio à comissão central,
iniciativas que podem ser pensadas também para a UFPEL. Em seguida, os membros da Comissão
estabeleceram a sexta-feira pela manhã como dia de reuniões regulares, que serão realizadas inicialmente
com periodicidade quinzenal. Após, informou-se que o Curso de Química de Alimentos vai receber a
visita in loco do MEC para fins de Renovação de Reconhecimento, no dia onze de junho, e que às nove
horas deste dia na Sala 224 do Anglo, será a reunião dos avaliadores com a CPA da UFPEL. No dia treze
de junho, quarta-feira, será a vez do Curso de Meteorologia receber a visita de avaliadores externos para
renovação de reconhecimento, e a reunião com a CPA será na Sala 407B, às quinze horas e trinta minutos
deste dia. Os membros da CPA que puderem, deverão comparecer a esses encontros. Ao fim da reunião, os
membros presentes aclamaram o professor Ricardo Fiegenbaum como presidente da CPA. Foi colocado
como resumo dos desafios da Comissão, a partir dos debates havidos na reunião, três grandes eixos: 1.
pensar processos, instrumentos e públicos da avaliação; 2) aperfeiçoar sua própria forma de organização
enquanto CPA; e 3) elaborar e executar o Projeto de Avaliação Institucional 2018-2020. A Comissão
estabeleceu como data de sua próxima reunião o dia 29 de junho, às dez horas, na sala 407B. Ficou
combinado que, sempre que possível, também os membros suplentes participarão das reuniões. Sem nada
mais a tratar, encerrou-se a reunião às doze horas e dez minutos e redigiu-se a presente ata que, após
corrigida e aprovada pelos presentes foi assinada pelo presidente da Comissão.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO ZIMMERMANN FIEGENBAUM, Presidente, em
30/08/2018, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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