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Aos nove dias do mês de maio de dois mil e doze, às dez horas, na Sala

de Reuniões da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração no Campus

Carreiros, foi reunida a Comissão Própria de Avaliação - CPA, com a seguinte

pauta: 1) Escolha do Presidente da CPA biênio 2012-2013, 2) Apresentação do
Programa de Avaliação Institucional, 3) Análise do resultado da Pesquisa de

satisfação do SiB e 4) Assuntos Gerais. Estiveram presentes pela CPA: Antonia

Provitina, Cláudia da Silva Cousin, Jorge Luiz Saes Bandeira, Juliana Zanette,

Tiaraju Alves de Freitas, Viviane Leite Dias de Mattos, Mara Regina Santos da

Silva (suplente) e Jandira Furtado Braz (suplente). Justificaram ausência; Mara

Regina Ramos Corrêa e Silvana Sícfney. Também fizeram parte da reunião o Prof.

Humberto Camargo Piccoti, Diretor de Avaliação Institucional, António Carlos

Sampaio Dalbon, membro da Diretoria de Avaliação Institucional - DAI e Thiago
Silva de Oliveira, estagiário da mesma unidade. Dando início á reunião o Prof.

Tiaraju, Presidente Interino da CPA, cumprimentou e agradeceu a presença de

todos. Passando em seguida ao primeiro item da pauta, "escolha do Presidente

da CPA biênío 2012-2013", o Prof. Tiaraju sugeriu que o(a) presidente(a) fosse

um(a) dos(as) integrantes que tiveram maior participação na Comissão durante o

ano anterior. O Prof. Piccoli evidenciou a necessidade da eleição de um

presidente para a CPA, em virtude de o atual presidente estar ocupando o cargo
interinamente. Os nomes dos professores Juliana Zanette e Cláudia Cousin foram

sugeridos para ocupar o cargo. Porém, o Prof. Zanette relatou as aíividades que

desenvolve neste semestre, como: graduação, pós-graduação, orientação e

coordenação do laboratório. Já a Profa. Cláudia Cousin colocou-se a disposição

para ser substituta do presídente(a) da CPA. Sendo assim, após algumas

ponderações o Prof. Zanette aceitou a função de presidente da CPA e a Profa.

Cláudia aceitou a função de substituta do presidente. A ocupação das funções

pêlos referidos professores foi aceita de forma unânime pêlos presentes na

reunião. Em seguida, o Prof. Tiaraju passou a função de presidente da CPA para o

Prof. Zanette, o qual deu continuidade à reunião e solicitou ao Prof. Piccoli a

"apresentação do Programa de Avaliação Institucional", item dois da pauta. O Prof.

Píccoli fez um breve relato do Programa de Avaliação Institucional da FURG,
mencionando também o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior -

SINAES, do qual a auto-avalíação faz parte. O item três da pauta, "Análise do
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resultado da Pesquisa de satisfação do SiB'\ trabalho elaborado pêlos estagiários,

Kelly de Aguiar Arruda e Thiago Silva de Oliveira, foi apresentado pelo estagiário

Thiago, devido a reunião ter horário coincidente com o horário de aula da

estagiária Kelly. Alguns comentários foram feitos, como: criação de um manual de

utilização dos sistemas e serviços disponibílizados pelo SíB a comunidade

académica, em papel, digital ou tutorial no guia académico. A respeito dos
serviços prestados pelo SiB, foi evidenciada baixa divulgação da existência e

utilidade de certos serviços, como por exemplo o COMUT. Quanto a próxima

pesquisa de satisfação, essa deve conter perguntas em relação ao conhecimento
do serviço prestado, e a forma de resposta seria por meio de duas alternativas

exclusivas (sim ou não; conheço ou desconheço), após isso, havendo a pergunta

específica sobre a avaliação do serviço prestado. E, finalmente, o item quatro,
"assuntos gerais", o Prof. Tiaraju, sugeriu, que as próximas reuniões iniciassem

mais cedo, e o representante das entidades organizadas da comunidade externa à

FURG, Jorge Luiz Saes Bandeira, sugeriu que as reuniões tenham horários

determinados para início e término.

Por fim, o Prof. Zanette expressou a importância da colaboração de todos

e deu por encerrada a reunião. Eu, António Carlos Sampaio Dalbon, lavrei esta

Ata que vai por mím assinada e pelo Presidente da CPA.

"ONIO CARLOS SAMPAIO DALBON

Membro da DAI

30 ZANETTE

Presidente da CPA
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