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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Ata nº 08, de 28 de setembro de 2018.

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às dez horas e vinte 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. Apreciação da ata 07 de 2018: Após lida, a
ata foi aprovada pelos presentes, que será assinada pelo presidente da comissão e disponibilizada na página
da CPA na web. 2. Informes: Fez-se o relato das reuniões da CPA com as comissões avaliadoras in loco dos
cursos de Letras Português e Letras Português-Inglês, realizadas no dia 24 de setembro. Destacou-se a
necessidade de tornar mais eficiente o trabalho da CPA, a fim de que os cursos possam utilizar as avaliações
em seus planejamentos. A CPA, segundo as comissões, deve ser mais ativa e cobrar da gestão a infraestrutura
necessária para seu bom funcionamento. 3. Plano de Autoavaliação Institucional: Entre os apontamentos
feitos em relação ao Plano de Autoavaliação, destacaram-se os seguintes: a) fechar o ciclo da avaliação
docente com a Pedagogia Universitária e com a Pró-Reitoria de Ensino, no sentido de que essas instâncias
ofereçam oportunidades de qualificação dos docentes cuja avaliação não atingiu as metas. b) realizar
avaliações dos eventos da UFPEL como o SIIEPE e dos processos de matrícula e ingresso. c) propôs-se,
ainda, divulgar a avaliação das disciplinas pelos discentes durante o IV SIIEPE, destacando a sua
importância para a qualificação dos processos de ensino. Os membros da CPA ficaram de elaborar uma
estratégia de divulgação com banner e apresentação do projeto de autoavaliação institucional. Sem mais
assuntos a tratar, foi encerrada a reunião às onze horas e cinquenta e cinco minutos e lavrada a presente ata
que, após aprovada, será assinada pelo presidente.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO ZIMMERMANN FIEGENBAUM, Presidente, em
06/03/2019, às 17:02, 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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