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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 04 - 05-07-19
Aos cinco dias do mês de julho 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  03 da reunião de 03 de maio de 2019: A ata será submetida à aprovação na próxima
reunião. b) Acolhimento dos novos representantes da sociedade civil e discentes na CPA: O presidente
da CPA deu as boas-vindas aos novos representantes discentes e da sociedade civil e fez uma breve
apresentação da CPA e seu regimento. c) Encaminhamentos para avaliação docente: O assunto foi
adiado para a próxima reunião. d) Aprovação das alterações do Regimento da CPA: A proposta de
alteração do regimento da CPA foi apresentada aos novos membros, cujas sugestões foram incorporadas à
minuta em anexo. e) Agenda de visitas de avaliação de renovação de reconhecimento de Cursos de
Graduação: O presidente da CPA informou que há duas visitas de avaliação in loco agendadas até o
momento para o segundo semestre: dia 3 de setembro, avaliação externa do curso de Dança e para outubro
do curso de Matemática Noturno. Sem mais assuntos a tratar, foi encerrada a reunião às onze horas e
cinquenta minutos e lavrada a presente ata que, após aprovada pelos membros da CPA, será assinada pelo
presidente. 

Documento assinado eletronicamente por RICARDO ZIMMERMANN FIEGENBAUM, Presidente, em
17/10/2019, às 11:23, 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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