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Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às 9h, reuniram-se na sala 3152, do 
Prédio 16, os integrantes da Subcomissão de Avaliação dos Egressos da Pós-Graduação presidida 
pela Professora Fabiane Adela Tonetto Costas e representantes dos segmentos. Estavam 
presentes: pela CAICE, Glades Tereza Félix e Tânia Micheline Miorando, Mestrado Profissional em 
Tecnologias Educacionais em Rede - PPGTER, discente Izabel Cristina Vieira Martins, Programa 
de Pós-Graduação de Políticas Públicas e Gestão – PPPPG, discente Gabriela Barichello Mello. A 
professora Fabiane abriu a reunião, dando as boas-vindas a todos e agradeceu a presença em mais 
este momento. Iniciou a reunião retomando o que já foi feito no encontro anterior e contextualizou 
o objetivo destas reuniões por estar ainda se constituindo este grupo e hoje estar faltando alguns 
representantes por motivo de outras reuniões. Integrou-se ao grupo a discente Gabriela, 
representante do PPPPG. Por isso, os documentos anteriores e os listados hoje serão 
encaminhados novamente, que são: a Decisão nº 06/2017, o instrumento de avaliação de egressos 
da UFRGS, Interlocução com nossos Egressos – PPGE (2016/2017/2018); Estratégias e Desafios 
para a Pós-Graduação no Acompanhamento de Egressos de uma Instituição Federal de Ensino 
Superior; Ficha de Avaliação da Área de Educação – 2017/2020 e o Documento de Área (Educação 
- 2019). Gabriela também enviará para a subcomissão reencaminhar para todos o documento criado 
no PPPPG. Desses documentos, a professora Fabiane elaborará uma primeira versão de 
instrumento e encaminhará, aos demais membros da subcomissão, um email até 28/10, via Google 
Drive, colaborativo, para que todos possam participar nesse primeiro esboço do instrumento de 
avaliação de egressos da pós-graduação. A professora Glades lembrou e sugeriu que se 
consultasse os cursos sobre o que já foi atendido do Documento de Área CAPES. Na sequência 
das discussões Gabriela relatou a dificuldade experimentada pelo PPPPG, em outro momento do 
curso, em se conseguir o retorno na participação dos egressos: nenhum email enviado tendo sido 
respondido, o que demandou o contato por telefone e o questionário feito oralmente e anotado 
nessa consulta. A professora Fabiane propôs que, ao encaminhar os documentos finais de 
fechamento do processo dos cursos de Especialização, Mestrado e Doutorado, os discentes 
respondessem a este instrumento (hoje em elaboração por esta subcomissão). Outrossim, que os 
orientadores ficassem responsáveis pela sensibilização, contato e devolução dos questionários de 
avaliação de seus orientandos egressos. A discente Izabel Martins tentará conseguir o instrumento 
de avaliação dos egressos da Unicruz. A professora Fabiane Costas ressaltou a importância da 
sensibilização nesse processo de avaliação para se conseguir o retorno dos instrumentos enviados. 
A professora Glades sugeriu que os professores também fossem consultados sobre as categorias 
e possíveis questões que gostariam que constassem no instrumento de avaliação do curso, 
perfazendo o caráter colaborativo na construção do documento. Gabriella mencionou as diferenças 
entre os mestrados profissionais e acadêmicos, bem como a construção do perfil dos acadêmicos. 
A professora Fabiane destacou a importância em saber a decorrência do trabalho produzido durante 
o tempo do curso na vida do acadêmico. Decidiu-se que será encaminhado um email e um 
formulário pelo Google Drive para que os professores da Pós-Graduação participem, com prazo de 
devolução até 28/10, sobre as possíveis questões e categorias pertinentes para a construção do 
instrumento. A próxima reunião não será na segunda-feira, posto que seria no dia do feriado de 
28/10, sendo aceita a data de 29/10, às 13:30h. Findada a pauta, a professora Fabiane Costas 
agradeceu a todos e deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo a constar, eu, Tania Micheline 
Miorando, lavrei a presente ata que vai assinada pelos presentes. Santa Maria, 14 de outubro de 
2019. 

 


