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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 04/2018 – CPA - 13-07-2018
Aos treze dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às dez horas e dez minutos, reuniu-se na sala 407B
do Anglo, a Comissão Própria de Avaliação (CPA), com a presença dos membros consignados em folha de
presença anexa, para tratar dos seguintes assuntos: 1. Visitas in loco - Informou-se que os seguintes cursos
receberão a visita local de comissão do INEP para avaliação de Renovação de Reconhecimento a partir de
agosto: Curso Engenharia Ambiental e Sanitária, entre os dias 15 e 18 de agosto; Teatro, entre os dias 9 e
12 de setembro; Letras Português e Letras Português-Inglês, ainda sem data definida. 2. Solicitação de
acesso a avaliações de alunos referente às disciplinas do curso de Pedagogia da UFPEL voltadas
para o ensino e aprendizagem de Matemática – A solicitação partiu de uma estudante do PPGEMat
que, em seu trabalho de pós-graduação, pretende verificar a inserção da Educação Matemática no currículo
da Pedagogia. Após esclarecimentos, os membros da CPA concordaram com a cedência das avaliações,
ressalvando a necessidade de guardar o anonimato dos docentes dessas disciplinas. Além disso,
determinaram que o Colegiado do Curso fosse informado sobre esta decisão. 3. Abertura da Avaliação
Discente das disciplinas 2018/1: A CPA decidiu abrir o processo de avaliação de disciplinas pelos
discentes a partir da segunda-feira, dia 17 de julho. O pedido será encaminhado à PROGIC para
providenciar a inclusão do formulário no sistema Cobalto. A data de encerramento do período de
avaliação será determinada em outra reunião. A CPA vai encaminhar memorando às Direções de Unidades
Acadêmicas e Colegiados para que promovam a avaliação e incentivem os alunos a responder ao
questionário. Também vai verificar, junto ao setor de TI, se foi desenvolvido aplicativo da avaliação para
dispositivos móveis. Refletiu-se, ainda, sobre modos de valorizar quem faz a avaliação, a fim de ampliar a
participação dos estudantes. A CPA vai solicitar ao setor de TI a Inclusão de Pop Up na página do Cobalto
para lembrar da avaliação quando o aluno fizer o login. 4. Plano de autoavaliação institucional: Foi
ressaltada a necessidade de elaborar o novo Plano de Avaliação Institucional da UFPEL. A proposta é
avaliar os cinco eixos do PDI nos três anos (2018-2020) em consonância com o SINAES, focando nas
ações principais do Plano de Desenvolvimento Institucional. Para elaboração do Plano, a CPA dividiu-se
em grupos de trabalho, que inicialmente devem indicar, em cada eixo, as ações a serem avaliadas nesse
período, segundo uma ordem de prioridade. Os grupos também deverão considerar os públicos alcançados
pelas ações como potenciais avaliadores; indicar possíveis instrumentos de avaliação a serem aplicados e
planejar as formas de acompanhamento das medidas que os responsáveis pelas ações adotaram para sanear
possíveis apontamentos da autoavaliação. O Plano de autoavaliação deverá estar concluído no prazo
máximo de três meses. No entanto, os grupos deverão trazer suas propostas para a reunião do dia 27 de
julho. Com base no trabalho dos grupos, o plano será consolidado. Ficou combinado também que a CPA
vai fazer um estudo sobre convergência de instrumentos em relação a diferentes públicos e ações
avaliados. Os grupos ficaram assim constituídos: a) Eixo Gestão Institucional – Leonardo, Eduardo, Sílvia
e Marília; b) Eixo Gestão Acadêmica: ensino, pesquisa e extensão – Renato, João Alberto Gonçalves,
Ricardo e Sílvia Meirelles; c) Eixo Assistência Estudantil – Ediene e João Alberto Pedroso; d) Gestão de
Pessoas – Rodrigo e Isabel; e) Infraestrutura: Leandro e Igor. Os grupos deverão se autogerir para o
cumprimento das tarefas e poderão disponibilizar os documentos no Google Drive para acompanhamento
dos demais. 5. Relato da reunião com representantes dos bacharelados: Leandro e Ricardo relataram a
participação da CPA na reunião com os representantes dos bacharelados, ocorrida na quinta-feira, dia 12
de julho. Na reunião, falou-se sobre as atividades e objetivos da CPA e a relação com a avaliação dos
cursos. Os cursos manifestaram interesse em que as unidades pudessem ter um tipo de comissão de
avaliação para dar suporte à própria CPA. Resultou como demanda a necessidade de aproximar mais a
CPA dos colegiados de cursos. Sem mais assuntos a tratar, foi encerrada a reunião às onze horas e
cinquenta de cinco minutos e, posteriormente, lavrada a presente ata, que, após aprovada, foi assinada pelo
presidente.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO ZIMMERMANN FIEGENBAUM, Presidente, em
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30/08/2018, às 11:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0224370 e
o código CRC 7CD79C09.
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