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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

ATA nº 071/2017 

 

Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às nove horas, no 

Anfiteatro João Rocha – localizado ao lado da Pró-Reitoria de Planejamento e 

Administração (PROPLAD), no Campus Carreiros, foi reunida a Comissão Própria 

de Avaliação (CPA), em reunião ordinária, com a seguinte pauta: 1) Aprovação da 

Ata da reunião anterior n° 070/2017; 2) Formação dos grupos de trabalho 

(Instrumentos da Autoavaliação 2018, Congresso de Avaliação, Avaliação 

Docente pelo Discente); 3) Calendário de Reuniões - resultado da enquete sobre 

a disponibilidade de horários para as reuniões (Videoconferência disponível às 

segundas, quartas e sextas-feiras – à tarde); e, 4) Assuntos Gerais. Estiveram 

presentes pela CPA: Adriana Kivanski de Senna, Alan Carvalho de Sousa Araújo, 

Alexandra Medeiros Souza de Freitas, Anderson Orestes Cavalcante Lobato, 

Cícero André Gonçalves Cruz Vassão, Cristiane da Cunha Alves, Dulce Helena 

Porto Meirelles Leite, Elton Pinto Colares,  Gino Feijó Pohlmann, Jaciana Marlova 

Gonçalves Araújo, Jaqueline Garda Buffon, Jéssica Mauch Almeida, Lenice Dutra 

de Sousa, Lizandro Mello Pereira, Mairim Linck Piva, Michelle Reinaldo Protasio, 

Rafael Lipinski Paes, Rita de Cássia Grecco dos Santos, Tanise Paula Novello, 

Tiarajú Alves de Freitas e Vítor Irigon Gervini, como titulares. Como suplentes, 

estiveram presentes: Andréa Edom Morales, Carlos Eduardo da Rosa, Dinalva 

Aires de Sales, Everson Zaykowski Amaral, Lilian da Silva Ney, Paula Pereira de 

Figueiredo e Rodrigo Rocha Davesac. Justificaram ausência, os titulares: Luisa da 

Mata Lehn e Maíra Carneiro Proietti e os suplentes: Bibiana Schiavini Gonçalves, 

Gionara Tauchen, Kelli da Rosa Ribeiro, Lívia Castro D’Avila, Luise de Oliveira 

Rodrigues, Mônica Wetzel e Regina Helena da Silva Bueno. Pela Diretoria de 

Avaliação Institucional - DAI, fizeram parte da reunião Luiz Eduardo Maia Nery, 

Antonio Carlos Sampaio Dalbon, Rosaura Alves da Conceição, Elisângela Freitas 
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da Silva e Bárbara Silva Rodrigues. A presidente Prof.ª Adriana Kivanski de 

Senna iniciou a reunião pedindo para que fosse feito um minuto de silêncio em 

respeito ao membro da CPA Diogo Christmann Koren, falecido dias antes da 

reunião. Dando continuidade, passou para o primeiro item da pauta, "Aprovação 

da Ata da reunião anterior n° 070/2017", Luiz Nery leu a ata para os membros, a 

qual foi aprovada. Quanto ao segundo item da pauta, "Formação dos grupos de 

trabalho (Instrumentos da Autoavaliação 2018, Congresso de Avaliação, 

Avaliação Docente pelo Discente)", Adriana de Senna falou sobre a importância 

dos grupos de trabalho na organização das atividades da CPA, para que as 

mesmas possam ser realizadas de forma mais eficiente e abrangendo um maior 

número de temas a serem trabalhados. Luiz Nery informou que os grupos 

formados podem contar com o apoio da DAI na realização de suas atividades. Em 

seguida, Antônio Dalbon falou sobre o primeiro processo de autoavaliação 

realizado em 2005 já sob a lei nº 10.861/2004 (Lei do SINAES). Luiz Nery 

comentou sobre a necessidade de reavaliar os instrumentos de pesquisa 

aplicados em 2014, adequando-os à realidade da instituição e do país, para 

serem aplicados em 2018 (1º ano do novo ciclo avaliativo). Também informou que 

o instrumento da Avaliação Docente pelo Discente necessita ser revisto, porém 

esse é o único processo avaliativo da Universidade que deve ser encaminhado ao 

Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração (COEPEA), para 

apreciação e aprovação.  Antônio Dalbon falou um pouco sobre a história da 

Avaliação Docente pelo Discente, e sobre a baixa participação dos discentes. 

Jaciana Araújo salientou a importância na qualidade dos dados, mas também a 

importância de serem representativos do todo, e por isso sugeriu que as 

participações pudessem ser compulsórias, desde que realizada verificação da 

validade das respostas. Tiarajú de Freitas acredita que a participação compulsória 

faz com que se tenham mais dados e que estes podem ser filtrados, evitando 

vieses, pois atualmente o percentual de respondentes para avaliar o professor é 

baixo. Dulce Leite questionou sobre qual é a motivação dos alunos e o 

conhecimento deles referente ao processo. Adriana de Senna ressaltou que um 

dos motivos pelos quais os discentes não participam da avaliação é o fato de não 



Continuação Ata n°. 071/2017 00o000ntinuação da Ata n0037° 027/2012 

3/4 
 

se sentirem ouvidos, pois não identificam mudanças. Gino Pohlmann então 

perguntou se existe o retorno à comunidade universitária a respeito do que foi 

identificado e as ações realizadas para melhorias. Adriana de Senna comentou 

que muito se faz, porém a divulgação é falha. Luiz Nery então salientou que as 

unidades é que decidem sobre como os resultados serão trabalhados e, que a 

CPA e a DAI são responsáveis pelos processos de avaliação, porém, somente 

orientam as unidades mas não acompanham o que foi feito. Rodrigo Davesac 

disse que vários docentes desconhecem a descrição das questões da Avaliação 

Docente pelo Discente quando da apresentação dos resultados e que seria 

interessante apresentar esse processo avaliativo para os novos servidores. Luiz 

Nery informou que para o próximo ano, serão incluídas informações referentes à 

Avaliação Institucional, no Guia Acadêmico. Dulce Leite comentou que em 

primeiro lugar deve-se motivar os gestores e Gino Pohlmann sugeriu a utilização 

do Congresso de Avaliação Institucional, agendado para o mês de novembro, 

para isso. A respeito dos grupos de trabalho, esses ficaram divididos da seguinte 

maneira: a) Instrumentos da Autoavaliação 2018, tendo como participantes, os 

membros: Cícero André Gonçalves Cruz Vassão, Elton Pinto Colares, Gino Feijó 

Pohmann, Jaciana Marlova Gonçalves Araújo, Lizandro Mello Pereira, Andréa 

Edom Morales e Carlos Eduardo da Rosa; b) Congresso de Avaliação, tendo 

como participantes, os membros: Alan Carvalho de Sousa Araujo, Alexandra 

Medeiros Souza de Freitas, Cristiane da Cunha Alves, Jaqueline Garda Buffon, 

Rita de Cássia Grecco dos Santos, Bibiana Schiavini Gonçalves e Lilian da Silva 

Ney; c) Avaliação Docente pelo Discente, tendo como participantes, os membros: 

Jéssica Mauch Almeida, Lenice Dutra de Sousa , Michele Reinaldo Protasio, 

Rafael Lipinski Paes, Tiarajú Alves de Freitas, Vítor Irigon Gervini, Everson 

Zaykowski Amaral e Paula Pereira de Figueiredo. A DAI entrará em contato com 

os membros da CPA, para informar sobre o agendamento das reuniões dos 

grupos de trabalho. Caso algum membro não tenha escolhido ou se identificado 

com algum grupo de trabalho durante a reunião, havendo interesse, poderá entrar 

em contato com a DAI. Em relação ao terceiro item: "Calendário de Reuniões - 

resultado da enquete sobre a disponibilidade de horários para as reuniões 
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(Videoconferência disponível às segundas, quartas e sextas – à tarde)", Luiz Nery 

apresentou o resultado da enquete realizada, para que os membros decidissem 

uma melhor opção de datas. Jaqueline Buffon ressaltou que reuniões realizadas  

por videoconferência facilitam a participação dos membros dos demais campi. Em 

comum acordo, então, a próxima reunião ficou agendada para segunda-feira, dia 

19/06/2017, às 14h, na sala da Secretaria de Educação a Distância - SEaD. 

Seguindo para o quarto item da pauta, "Assuntos Gerais", Luiz Nery informou 

sobre o Simpósio Avalies, que ocorrerá em setembro de 2017, na Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), e que o mesmo tem como foco a avaliação 

institucional, interna e externa. Também informou sobre a realização das 

capacitações das Comissões Internas de Avaliação e Planejamento - CIAPs. 

Essas comissões têm por objetivo apoiar os gestores na avaliação e 

planejamento das suas unidades. Eu, Bárbara Silva Rodrigues, lavrei esta ata que 

vai por mim assinada e pela Presidente da CPA. 

 

 

 

 

 

 

  BÁRBARA SILVA RODRIGUES                         ADRIANA KIVANSKI DE SENNA 
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