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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Aos dezessete dias do mês de agosto 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, iniciando-se pelo item dois da pauta, passando
pelos informes e concluindo com o Projeto de Autoavaliação: 1. Agenda de Visitas in loco: Sete cursos
de graduação vão receber visitas de avaliação in loco do MEC. As agendas incluem reuniões com a CPA
no dia 30 de agosto para o Curso de Letras – Tradução Inglês-Português; no dia 3 de setembro, para o
Curso de Letras – Tradução Espanhol-Português; dia 13 para o Curso de Engenharia Sanitária; dia 14 para
o Curso de Biotecnologia; e no dia 24 de setembro para os cursos de Letras Português, Português-Francês
e Português-Inglês. A agenda de reuniões da CPA será compartilhada com os mebros da Comissão. 2.
Informes: a) Não houve chapa inscrita para representante da sociedade civil na CPA. O edital será
reaberto e a CPA vai enviar ofício a potenciais candidatos entre os Conselhos Municipais, Sindicatos e a
Associações de Classe para convidá-los a registrarem candidaturas. b) Foi solicitado a atualização dos
dados na página da CPA na web. c) A secretária da CPA, servidora Leandra, vai passar a atuar na Progep,
atendendo prioritariamente a CPPD. Em razão disso, a CPA vai dar andamento a conversas com a Proplan
no sentido de constituir uma diretoria ou escritório de avaliação junto à pró-reitoria para dar suporte ao
trabalho da CPA. 3. Plano de Autoavaliação: Os membros da CPA voltaram a debater o Plano de
Autoavaliação com base nos relatos dos Grupos de Trabalho. Após debate, a CPA definiu que o Plano
deverá utilizar os eixos do Sinaes para definição dos processos e instrumentos de avaliação, orientando
também a definição dos interlocutores/público a ser chamado para as avaliações. A partir da aplicação dos
instrumentos, será feito um trabalho de comparação dos dados com o relatório da Gestão e com o PDI. O
presidente da CPA vai elaborar uma minuta do projeto de autoavaliação institucional para ser finalizado
em conjunto pela Comissão na próxima reunião. Os membros da CPA também solicitaram que os
trabalhos sejam feitos em conjunto com todos os membros e não mais por grupos de trabalho, por
entenderem que é mais produtivo. Sem mais assuntos a tratar, foi encerrada a reunião às doze horas e
cinco minutos e lavrada a presente ata que, após aprovada, será assinada pelo presidente.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO ZIMMERMANN FIEGENBAUM, Presidente, em
27/09/2018, às 17:35, 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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