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Aos 12 dias do mês de abril do ano de 2022, às 14 horas, em sua Sede no Av. Gen. Osório, 900, - Bairro
Centro, Bagé/RS, realizou-se a Reunião entre a CPA e a alta gestão- reitores e pró-reitores da
Universidade Federal do Pampa. Na ocasião, o presidente da CPA apresentou breve histórico do processo
de autoavaliação ins�tucional do ano de 2021. Comentou que a exemplo do processo de 2020, os
indicadores de avaliação foram repensados porque muitos aspectos, como é o caso da infraestrutura
�sica, não poderiam ser avaliados em função das a�vidades remotas impostas pela pandemia. Destacou
que neste ciclo avalia�vo houve uma pequena melhora no quan�ta�vo de par�cipantes com relação aos
ciclos anteriores, que vinham em queda até o ano de 2019. Apresentou os resultados da avaliação,
destacando que se trata de um relatório parcial, primeira fase do novo ciclo avalia�vo. Como fragilidades,
apontaram-se os mecanismos de comunicação ins�tucional com a comunidade externa; as polí�cas de
retorno das a�vidades presenciais desenvolvidas pela gestão e a par�cipação da comunidade externa nos
órgãos de representação da UNIPAMPA, que ficaram com conceito insuficiente pela média das respostas
de todos os par�cipantes. Foram avaliados posi�vamente a missão, metas e valores ins�tucionais do
Plano de Desenvolvimento Ins�tucional (PDI) da UNIPAMPA; as polí�cas ins�tucionais voltadas às ações
afirma�vas (Renda, Etnia e Deficiência); as polí�cas de Ensino de Graduação e Pós-graduação da
UNIPAMPA em relação à qualidade do ensino e em relação às demandas regionais/locais de capacitação;
e a contribuição das a�vidades de Pesquisa da UNIPAMPA para o desenvolvimento regional e local. Esses
indicadores ob�veram pontuações superiores a quatro pontos, de um total de cinco. Após a manifestação
do Reitor e Vice-reitor, os pró-reitores manifestaram seus agradecimentos e mencionaram a relevância
dos dados apresentados para o planejamento de melhorias no fazer ins�tucional. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a apresentação, da qual, para constar, eu, Lisiane
Inchauspe de Oliveira, secretária da CPA, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai assinada
eletronicamente por mim e pelo presidente da CPA.

Assinado eletronicamente por JOAO TIMOTEO DE LOS SANTOS, Secretário Execu�vo, em
22/04/2022, às 12:22, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por LISIANE INCHAUSPE DE OLIVEIRA, Secretário Execu�vo, em
22/04/2022, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

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 0788535 e
o código CRC BBE0CAA1.
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