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Aos 30 dias do mês de novembro do ano de 2021, às nove horas, em sua Sede no Av. Gen. 
Osório, 900, - Bairro Centro, Bagé/RS, realizou-se a primeira Reunião da Comissão Própria de 
Avaliação da Universidade Federal do Pampa, sob a Presidência do secretário executivo João 
Timóteo de los Santos e com o comparecimento dos integrantes Lisiane Inchauspe, Geise 
Loreto Laus Viega, Cláudio Ribeiro Pedroso, Leila Maria Saldanha Dias, Marcelo Resende 
Thielo, Mateus Guimarães da Silva, Patrícia Eveline dos Santos Roncato, Ronei Pinto da Silva 
e Ana Carolina Oliveira dos Santos. O Presidente iniciou os trabalhos, em que foi apreciada a 
seguine pauta: início ao processo de autoavaliação 2021, conforme anteriormente acordado, 
seria aplicado no início do segundo semestre, em período que não choque com outros 
eventos, como avaliação docente e SIEPE, para que não caiam os níveis de 
participação. Necessário rever as questões sobre políticas de assistência, permanência e 
ensino no contexto remoto. Foram sugeridas questões sobre impressões e protocolos de 
segurança no retorno dos alunos, prevendo-se uma possível evasão em função da 
pandemia. Da mesma forma, foi citada a necessidade de avaliar a atuação da biblioteca física e 
virtual, apontadas pelos membros da CPA. Iniciou-se a revisão do Projeto de autoavaliação 
2021-2023. Citou-se a baixa adesão ao ENEM, por vários fatores (pandemia, renda para 
permanência, interesse) o que pode impactar nas matrículas em cada campus. João comentou 
sobre o interesse da comunidade nos cursos já existentes e que devemos, de alguma forma 
coletar esse olhar da comunidade acadêmica em consonância com o olhar externo. As 
questões foram revisadas uma a uma. Determinou-se a aplicação a partir do dia 17/01, 
mantendo a metodologia de construção do relatório entre grupos de CLA. Será feito um 
relatório sobre a reestruração da comissão, verificar os colegas que precisam sair, que todos 
verifiquem em seus campi outros servidores para fazer uma transição adequada e tranquila. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para 
constar, eu, Lisiane Inchauspe, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos 
assinada eletronicamente.

Assinado eletronicamente por JOAO TIMOTEO DE LOS SANTOS, Secretário Executivo, em 
11/01/2022, às 10:15, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas 
legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por LISIANE INCHAUSPE DE OLIVEIRA, Secretário Executivo, 
em 20/04/2022, às 08:46, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as 
normativas legais aplicáveis.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 
0680406 e o código CRC 230D7B52.
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