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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Ata reunião CPA 01-2019 – 15/03/2019

Aos quinze dias do mês de março de dois mil e dezenove, às dez horas e quinze minutos, na sala 407B do
Anglo, reuniu-se, por convocação de seu presidente, a Comissão Própria de Avaliação (CPA), com a
presença dos membros consignados em folha de presença anexa, para tratar dos seguintes assuntos:,1)
Aprovação da ata da reunião de 9 de novembro de 2018. Após ser colocado em votação a ata foi aprovada.
2) Informes – a) o presidente da CPA informou que está aberto até o dia 22 de março o processo de inscrição
de chapas de membros externos para compor a representação da sociedade civil nesta comissão. A escolha
das chapas será pelo Conselho Universitário; b) relatou que foi feito convite para os representantes discentes
no Consun para que viessem a uma reunião com o objetivo de definir formas de compor a representação
estudantil na CPA, tendo em vista que o Diretório Central dos Estudantes encontra-se sem diretoria. A
reunião fora agendada para esta data, porém, nenhum estudante compareceu. Destacou-se na Comissão a
necessidade urgente de rever o regimento da CPA para garantir a representação estudantil. 3) Planejamento
das atividades da CPA em 2019 e cronograma de reuniões – Os membros da CPA mantiveram as reuniões
quinzenais, sempre às sextas-feiras, às dez horas, como regra geral. Em relação ao planejamento para 2019,
foram levantadas algumas questões para serem trabalhadas na próxima reunião, tais como data e modo de
divulgação dos resultados da avaliação discente de 2018-1 e 2018-2 e quais ações cobrar dos coordenadores
de curso em relação aos resultados da avaliação. Foi sugerido realizar um Seminário da CPA com
coordenadores de curso para ver como a Comissão pode ajudar os cursos. Entre as ações listadas estão: ir às
unidades para apresentar os relatórios; para isso, os membros da CPA vão fazer a análise dos resultados nas
próximas semanas para iniciar as visitas em abril. Verificar o nível de participação dos alunos e incentivar a
participação com um Dia D da Avaliação numa semana de avaliação. Ao lado disso, marcar uma reunião
com a PRE para mostrar os dados e formalizar apoio da CPU para os processos de correção.
Consequentemente, também aproximar a CPA da Coordenação da Pedagogia Universitária. Tendo em vista a
reunião dos coordenadores de curso na próxima semana, foi pensado na possibilidade da CPA participar
desse encontro e apresentar o seu trabalho, quem sabe até com a distribuição de material impresso ou pelo e-
mail ou Wahsapp. 4) Aprovação do Plano de Autoavaliação Institucional – Em seguida foi colocado para
aprovação o Plano de Autoavaliação Institucional, sendo aprovado pelos presentes. 5) Relatório da CPA:
Tendo em vista que no dia 31 de março a UFPel precisa postar no MEC o relatório da CPA, o presidente da
comissão ficou de fazer a proposta de texto e submetê-lo à comissão para revisão. Sem mais assuntos a tratar,
foi encerrada a reunião às onze horas e quarenta minutos e lavrada a presente ata que, após aprovada pelos
membros da CPA, será assinada pelo presidente.
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