COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA-UCP
AVALIAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PDI 2.011-2.015
ANO 2.012

RELATÓRIO

O presente relatório registra não só como está sendo desenvolvido o planejado
no PDI, mas, principalmente, o trabalho de reanálise do planejado ao final de 2.010início de 2.011.
Em seu anterior relatório de acompanhamento de execução do PDI, a CPA
registrou que muitos dos planos de ação estabelecidos por alguns setores traduziam, na
verdade, ações de rotina e típicas dos referidos órgãos.
Como resultado da análise da CPA, parece-nos, a Reitoria decidiu revisar todo o
PDI, trabalho realizado pelo Vice-Reitor, Prof. Alexandre Sheremetieff Jr., com os
responsáveis por cada uma das Unidades de Ação referenciadas no Plano.
Para registro neste relatório, consideraremos dois grandes núcleos de ação: o
acadêmico e o administrativo.
Em ambos os núcleos o resultado se apresentou favorável, ou seja, a maioria das
ações previstas para o ano de 2012 foi realizada, sejam ações acadêmicas, sejam ações
administrativas.
Na área acadêmica, destacamos: implantação dos Mestrados em Direito e
Psicologia e do doutorado em Educação; integração da UCP com o Colégio de
aplicação (especialmente com o uso dos laboratórios da Universidade e dos programas
de iniciação científica de alunos do Ensino Médio); consolidação de algumas parcerias

para aumentar a produtividade da pesquisa; fomentar a metodologia de estudos de casos
(CCJ); as publicações de Centros Acadêmicos e ou de cursos (Revista de Engenharia da
Universidade Católica de Petrópolis, Revista Lex Humana [do Mestrado em Direito],
Revista Synesis [do CTH], Revista Trevo [do Mestrado em Educação]; coleta,
recuperação, organização e exposição de documentos, textos objetos e idéias da história
e da memória da UCP pelo NUHMI.
Na área administrativa, destacamos: reconstrução do site institucional;
ampliação da prestação de serviços através da Fundação DOM CINTRA, ampliação e
melhorias em alguns laboratórios e construção de novos laboratórios para os cursos do
CEC e do CCS, além dos laboratórios de informática; complementação da reforma do
telhado do BC; urbanização da entrada em torno dos Mestrados, NPJ e Núcleo de
Direitos Humanos (no BC); recuperação do cabeamento, ativos de rede, servidores e
estações de trabalho do CPD; reformar os banheiros (BA); implantação de novos
vestiários e refeitório (BA); reforma da infraestrutura de TI dos laboratórios de
informática e da área administrativa; aumento da conexão de internet; melhoria do
acesso à internet.
É necessário que, em 2013, alguns Planos de Ação, previstos para 2012, sejam
concluídos, especialmente os seguintes: atualizar o Plano Pedagógico Institucional;
incrementar a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu; aprimorar a infraestrutura
física e de pessoal do NEAD; refazer o Plano de Cargos e Salários; institucionalizar o
fundo de apoio à aquisição de livros para a Biblioteca; criar programa de aferição de
produção de professores 40 horas; elaborar manual de procedimentos; melhorar a
articulação entre os setores da Instituição.
Segundo nossa avaliação, a UCP cumpriu a maioria das ações previstas em seu
PDI para o ano de 2.012 e antecipou algumas ações previstas para 2.013.
É o que nos competia relatar.
Petrópolis, 14 de março de 2.013

Profa. Ma. Rosane de Oliveira Barbosa
Presidente da CPA-UCP
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