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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA nº 01/2020 - CPA
Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e vinte, às 15 horas e trinta minutos, reuniu-se em web
conferência pela plataforma webconf da UFPel, a Comissão Própria de Avaliação (CPA), com a presença
dos seguintes membros: Prof. Ricardo Zimmermann Fiegenbaum (presidente); Profª Silvia Porto
Meirelles Leite; Prof. Leonardo da Silva Oliveira; Prof. Rodrigo Serpa Pinto;  Acad. Rubens
Marques Obelar Ramos; Acad. Cristian Borba da Silveira e Renato Luiz Tavares de Oliveira, para
tratar dos seguintes assuntos: 1. Elaboração do relatório da Avaliação Docente pelo Discente 2019/2: A
partir da planilha enviada pelo setor de TI, os membros da CPA distribuíram entre si a tarefa de produção
dos gráficos e de interpretação dos dados por unidade acadêmica, da seguinte maneira: Centro de
Artes, Centro de Ciências Químicas Farmacêuticas e de Alimentos,  Escola Superior de Educação Física
e  Faculdade de Educação com Sílvia Meirelles Leite; Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Centro
das Engenharias, Instituto de Física e Matemática com Leonardo Oliveira; Centro de Integração
Mercosul, Centro de Letras e Comunicação e Faculdade de Administração e Turismo com Cristian da
Silveira; Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Faculdade de Medicina, Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, Faculdade de Veterinária, Faculdade de Enfermagem, Instituto de Ciências Humanas e 
Instituto de Filosofia Sociologia e Política com Ricardo Fiegenbaum; Faculdade de Meteorologia,
Faculdade de Nutrição e  Faculdade de Odontologia com Rodrigo Serpa; e Faculdade de Direito e Instituto
de Biologia com Rubens Ramos. Foi observada a necessidade de incluir no relatório dados sobre a
Unidade, como número de cursos, de alunos matriculados e docentes, entre outros que sejam relevantes
para a análise da avaliação discente. 2. Instrumento para avaliação do semestre COVID (docentes e
discentes): Tendo em vista a aprovalção do calendário alternativo (Covid190, cujas atividades serão
realizadas de forma cem por cento a distância, a CPA vai encaminhar memorando a Pró-Reitoria de Ensino
para propor a discussão sobre  as formas e os instrumentos de avaliação, por parte de alunos e professores,
das práticas pedagógicas e da infraestrutura relacionadas a este semestre alternativo. 3. Mandato da atual
CPA: Considerando o término do mandato dos membros docentes, técnicos administrativos e discentes da
CPA e a suspensão do calendário acadêmico com a realização das atividades administrativas em regime de
trabalho remoto; e tendo em vista a impossibilidade de realização de nova eleição para esses
representantes nesse contexto, a CPA decidiu enviar ao Gabinete do Reitor memorando solicitando
medidas para regularização da Comissão. Sem mais assuntos a tratar, foi agendada nova reunião por web
conferência para o dia cindo de junho. A reunião encerrou-se às dezesseis horas e trinta
minutos, sendo lavrada a presente ata que, após aprovada pelos membros da CPA, será assinada pelo
presidente.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO ZIMMERMANN FIEGENBAUM, Presidente, em
13/04/2021, às 14:00, 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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