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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 05/2018 – CPA - 27-07-2018

Aos vinte e sete 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. Projeto de Autoavaliação Institucional –
Cada um dos grupos fez um breve relato das discussões que fizeram em torno dos objetivos e ações descritos
nos cinco eixos do PDI da UFPEL. Constatou-se a dificuldade de delimitar o conjunto de objetivos e ações a
serem avaliados no período de três anos e de estabelecer instrumentos e medidas para aferir os resultados da
implantação do PDI. Como consenso, os membros da Comissão entenderam que o processo avaliativo deve
seguir os seguintes passos: a) listar os itens a serem avaliados; b) buscar informações junto aos
interlocutores; c) elaborar instrumentos de avaliação; d) aplicar os instrumentos; e) compilar os dados; f)
produzir o relatório de análise dos dados; e g) devolver as informações e dados coletados aos interlocutores.
A partir daí, foram colocadas algumas questões para a elaboração e execução do Plano de Autoavaliação,
devendo-se partir da resposta à pergunta sobre o que se quer saber sobre as ações realizadas pela
Universidade, utilizando como subsídio o Relatório da Gestão referente ao ano de 2017. No processo de
discussão, questionou-se o objetivo da autoavaliação, estabelecendo-se como centro dos processos
avaliativos saber em que medida as ações da UFPEL, em todos os níveis e em seus diversos eixos,
qualificam as atividades fins da Universidade. Ressaltou-se que é necessário desenvolver instrumentos
enxutos e uma organização dos dados que dê agilidade aos processos de avaliação. A Comissão destacou a
necessidade de apoio efetivo da administração da universidade para que o trabalho da CPA tenha valor e a
avaliação se estabeleça como uma cultura na universidade para qualificação da sua atuação. Os grupos de
trabalho deverão buscar no relatório de gestão os subsídios para a definição dos objetivos e das ações que
serão avaliadas no período. A proposta é que o novo plano de autoavaliação institucional esteja esboçado já
para as próximas avaliações in loco das comissões do MEC. 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 será assinada pelo presidente.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO ZIMMERMANN FIEGENBAUM, Presidente, em
06/03/2019, às 17:09, 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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