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Aos 23 dias do mês de outubro do ano de 2019, às 14 horas, na sala do laboratório de informá�ca três,
do Campus de Santana do Livramento da universidade Federal do Pampa, 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 integrantes da CPA listados no anexo. Inicialmente foi feita fala no III Fórum dos
Coordenadores de PPGs da Unipampa que foi realizado durante o XI SIEPE. A comissão Própria de
Avaliação foi representada por seu presidente, que falou aos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu e aos
integrantes da Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação sobre diretrizes para autoavaliação de
cursos e a contribuição da CPA no processo autoavalia�vo dos mesmos. Logo, iniciou-se a reunião da
Comissão Central de Avaliação, tendo como pauta a Organização do Encontro das CPAs das IES públicas
do Rio Grande do Sul, sendo informado a respeito das inscrições recebidas e a solicitação de apoio na
divulgação do evento pelos comitês locais. O segundo ponto em pauta foi a aplicação do instrumento de
autoavaliação ins�tucional de 2019. Os integrantes da CCA concluíram a revisão dos ques�onários
aplicados no ano de dois mil e dezoito, reformulando algumas questões, mas preservando a base do
indicador avaliado. 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 04/11/2019, às 11:55, conforme horário oficial 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 verificador 0189210 e
o código CRC 11C76908.
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