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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Ata nº 07, de 14 de setembro de 2018.

Aos catorze dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às oito 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 das atas 02, 03, 04, 05 e 06 de
2018: Os membros da Comissão aprovaram as referidas atas, que serão assinadas pelo presidente e
disponibilizadas na página da CPA na web. 2. Informes: Foi informado que a visita da Comissão de
Avaliação in loco do Curso de Letras Português-Francês foi adiada de 24 de setembro para 24 de novembro.
As avaliações de Letras Português e Letras Português-Inglês estão mantidas para o dia 24 de setembro, às
8h30min na sala da CPA. Fez-se um relato das reuniões da CPA com as comissões de avaliação in loco do
MEC, realizadas em agosto e setembro. Entre as sugestões acolhidas pela CPA estão a de incluir nos
processos de avaliação da Universidade uma forma de ouvir a comunidade externa sobre o impacto da
UFPEL na cidade. Também deve-se incluir, no processo de avaliação das disciplinas e da infraestrutura, os
docentes e técnicos administrativos. Além disso, ver modos de aproximar a CPA do serviço de Ouvidoria,
utilizando os relatórios dessa instância como subsídio para avaliação. Finalmente, estabelecer formas de dar
retorno aos estudantes das avaliações que fizeram, utilizando, por exemplo, pop ups no Cobalto com
informações obre a média da avaliação dos docentes do seus respectivos cursos em comparação com a média
da universidade. 3. Recepção à Comissão de Avaliação Externa do Curso de Biotecnologia: A CPA fez
um relato das suas atividades para a Comissão de Avaliação in loco do MEC, para fins de elaboração do
relatório para renovação de reconhecimento do Curso de Biotecnologia. 4. Encaminhamentos referentes ao
Plano Autoavaliação Institucional: A Comissão trabalhou na elaboração dos objetivos do Projeto de
Autoavaliação Institucional, cujo documento consolidado será encaminhado aos membros pelo presidente
antes da próxima reunião, marcada para dia 28 de setembro, quando deverá ser apreciado para posterior
aprovação. 5. Encaminhamentos referentes à Avaliação de Disciplinas 2018/1: A CPA definiu a data de
19 de setembro para encerramento do período de avaliação das disciplinas referentes ao primeiro semestre de
2018. Também definiu que a avaliação referente ao segundo semestre será aberta em 15 de novembro e
encerrada em 31 de dezembro. Foi acolhida proposta de utilizar o período da Semana Integrada para
apresentar aos alunos o resultado da avaliação do primeiro semestre. Por fim, definiu-se que a avaliação
discente deve integrar o Calendário Acadêmico, demarcando o início e o fim do período para preenchimento
do formulário. A proposta aprovada é que a avaliação discente inicia 30 dias antes do final do semestre e se
encerre quinze dias após o final do semestre letivo. Sem mais assuntos a tratar, foi encerrada a reunião às dez
horas e cinquenta 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 17:15, 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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