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Aos 22 dias do mês de agosto do ano de 2019, às 09 horas, em sua Sede na Av. Gen. Osório, 900, - Bairro
Centro,  Bagé/RS,  realizou-se  a  Reunião  da  Comissão  Central  de  Avaliação-CCA,  sob  a  Presidência  do
servidor João Timóteo de Los Santos e com o comparecimento dos abaixo assinados, conforme listas de
presenças, bem como a par cipação via web do professor Marcelo Rezende Tielo. Na primeira parte da
reunião foram tratados os seguintes pontos: Composição e Recomposição da Comissão Própria de
Avaliação; o presidente da CPA deu boas vindas a todos os presentes e informou sobre a publicação da
portaria  1553 de 15 de agosto de 2019,  que recompõe da CPA da Unipampa.  Foi  informado que as
representações das Comissões superiores de Ensino, Pesquisa e Extensão, bem como a representação da
Comunidade Externa do Comitê Local de Avaliação (CLA) de São Boja não estão na referida portaria, pois
o Campus São Borja e as Comissões superiores não responderam as solicitação da CPA com relação a
indicações de representantes. Ficou acordado que o período para ajustes na CPA será durante os meses
de  março  e  abril  de  cada  ano.  Regimento dos CLAs; sendo apresentado aos presentes a resolução
224/2018 que aprova o regimento dos Comitês Locai s de Avaliação. O presidente da CPA reforçou a
atribuição dada pelo regimento aos integrantes da comissão Central de Avaliação que representam as
categorias docente e técnica administra va de seus CLAs, estes representantes são considerados
presidentes de seus CLAs, cabendo a eles o controle o funcionamento de seus CLAs. Organização do
Encontro das CPAs das IES públicas do Rio Grande do Sul, o presidente da CPA e a  secretária Lisiane
Inchauspe de Oliveira informaram que estão dando inicio às trata vas para a realização do
terceiro Encontro das CPAs das IES públicas do Rio Grande do Sul, pois cou acordado no encontro
anterior que a Unipampa sediará o próximo evento.  Foi comunicado pela presidência e secretaria da
CPA que, em conversa com a Proplan e o Nudepe, cou de nida a data de 23 de outubro de 2019, jundo
com  o  XI  SIEPE.  O  grupo  de niu  como  temas  para  o  Encontro  das  CPAs:  1.  O  papel  das  CPAs  na
autoavaliação de cursos (aqui envolvendo graduação e pós-graduação, presencial e EaD) e 2. Trabalho
esta s co e con abilidade dos dados. Foi de nida a programação: pela manhã espaço para relatos sobre
processos avalia vos de outras Ins tuições. À tarde palestra e mesa-redonda. Foi sugerido convidar
coordenadores de curso para o encontro, a m de clari car qual a contribuição do trabalho da CPA para a
autoavaliação dos cursos.  Reuniões do dia 21 de agosto; a primeira com o Diretor da DTIC, Piero Silva
Salaberri, para tratar de construção/elaboração de um portal/site onde as informações recolhidas nos
processos de autoavaliação ins tucional sejam disponibilizadas à comunidade e de onde os cursos
possam extrair seus próprios dados. A segunda reunião com o Pró-reitor da PROPPI, Professor Fábio
Gallas Leivas, tratando da norma va sobre autoavaliação dos cursos de pós-graduação, mo vo pelo qual a
pró-reitoria manifestou interesse em conhecer o trabalho da CPA e entender de que forma se dá o auxílio
da Comissão nos processos avalia vos dos cursos. A reunião foi interrompida às 12 horas e teve
con nuidade às 13 horas, tendo como primeiro ponto em pauta a aplicação do instrumento de
autoavaliação ins tucional de 2019. O presidente da Comissão relatou os pontos que foram observados
pelos Campi durante as visitas para divulgação dos resultados da avaliação de 2018; entre esses pontos foi
sugerida a mudança da ordem das questões, passando o eixo um para o nal do ques onário. Essa
proposta de alteração para o novo instrumento foi aprovada por todos os presentes. Os integrantes da
CCA revisaram os ques onários aplicados no ano de dois mil e dezoito, reformulando algumas questões,
mas preservando a base do indicador avaliado. Outra demanda foi com relação ao lançamento dos
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resultados em ambiente cole vo; sendo relatado pelos professores Marcelo e Leugim que estão tratando
com a equipe da Diretoria de tecnologia da informação (DTIC) alguns ajustes na forma de devolução dos
dados para a CPA. O professor Marcelo relatou os pontos que foram tratados na reunião do dia 21 de
agosto entre ele, a presidência e secretaria da CPA  e o diretor da DTIc. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Lisiane Inchauspe de Oliveira,
lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por JOAO TIMOTEO DE LOS SANTOS, Secretário Execu vo, em
01/10/2019, às 16:11, conforme horário o cial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ZANDER LUCAS COSTA FARIA, Aluno, em 10/10/2019, às
23:37, conforme horário o cial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LISIANE INCHAUSPE DE OLIVEIRA, Secretário Execu vo,
em 22/10/2019, às 11:46, conforme horário o cial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.unipampa.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código veri cador 0141441 e o código CRC D0C40AB6.

Referência: Processo nº 23100.016364/2019-05 SEI nº 0141441
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