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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

ATA nº 072/2017 

 

Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às quatorze horas, 

na Sala n° 15, da Secretaria de Educação a Distância - SEaD - 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° 

071/2017; 2) Relato das reuniões dos Grupos de Trabalho (Autoavaliação 2018, 

Congresso de Autoavaliação, Avaliação Docente pelo Discente); 3) Seminário de 

Avaliação (PROFOCAP - 11/07 à tarde - palestrante Prof. Denise Leite); 4) 

Formação do Grupo de Trabalho do Portal do Egresso; 5) Relatórios Gerenciais 

dos cursos de graduação; 6) Assuntos Gerais. Estiveram presentes pela CPA: 

Adriana Kivanski de Senna, Alexandra Medeiros Souza de Freitas, Cícero André 

Gonçalves Cruz Vassão, Cristiane da Cunha Alves, Elton Pinto Colares, Jaciana 

Marlova Gonçalves Araújo, Jaqueline Garda Buffon, Lenice Dutra de Sousa, 

Lizandro Mello Pereira (por videoconferência), Luisa da Mata Lehn, Mairim Linck 

Piva, Rafael Lipinski Paes e Vítor Irigon Gervini, como titulares. Como suplentes, 

estiveram presentes: Andréa Edom Morales (por videoconferência), Bibiana 

Schiavini Gonçalves, Carlos Eduardo da Rosa, Dinalva Aires de Sales, Everson 

Zaykowski Amaral, Gionara Tauchen, Kelli da Rosa Ribeiro, Mônica Wetzel (por 

videoconferência), Paula Pereira de Figueiredo e Regina Helena da Silva Bueno. 

Justificaram ausência, os titulares: Alan Carvalho de Sousa Araújo, Dulce Helena 

Porto Meirelles Leite, Jéssica Mauch Almeida, Maíra Carneiro Proietti, Rita de 

Cássia Grecco dos Santos, Tanise Paula Novello e Tiarajú Alves de Freitas. Pela 

Diretoria de Avaliação Institucional - DAI, fizeram parte da reunião Luiz Eduardo 

Maia Nery, Rosaura Alves da Conceição, Elisângela Freitas da Silva, Maíra Ávila 

Nicolini e Pedro Henrique Barcarolo. Antonio Carlos Sampaio Dalbon justificou 

ausência. Participou por videoconferência, como convidado, o administrador do 
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campus de São Lourenço do  Sul, Antônio Luís Ramos Lopes. Iniciando a 

reunião, a presidente, Prof.ª Adriana de Senna, passou para o primeiro item da 

pauta, "Aprovação da Ata da reunião anterior n° 071/2017", a qual foi aprovada. 

Quanto ao segundo item da pauta, "Relato das reuniões dos Grupos de Trabalho 

(Autoavaliação 2018, Congresso de Autoavaliação, Avaliação Docente pelo 

Discente)", o Grupo de Trabalho Autoavaliação 2018 foi o primeiro a iniciar os 

relatos. Elton Colares, coordenador desse grupo, informou que a partir das 

reuniões realizadas, uma das sugestões foi a criação de um novo instrumento, no 

qual o docente faria a avaliação da disciplina lecionada, retirando do instrumento 

da Autoavaliação a seção: "I – QUANTO AOS ESTUDANTES E TURMAS". 

Ressaltou também que após uma análise mais detalhada, o grupo chegou a 

conclusão, de um modo geral, que existem questões desnecessárias e 

incompletas. Luiz Nery salientou que serão feitas reuniões com os gestores das 

Pró-Reitorias e Unidades Acadêmicas para análise das questões, e que é 

extremamente importante a CPA sinalizar a concordância ou não com a sugestão 

apresentada. Para essas conversas com as Unidades Acadêmicas, a proposta é 

que o Grupo de Trabalho da Avaliação Docente pelo Discente participe, para já 

abordar o instrumento dessa avaliação. Como prazo final para aprovação dos 

instrumentos, a serem utilizados na Autoavaliação 2018, pensou-se em 

novembro, pois esses precisam ainda serem encaminhados ao NTI para teste, 

antes de serem aplicados em abril ou maio de 2018. Mairim Piva, concordando 

com a sugestão apresentada pelo grupo de trabalho, comentou que após quatro 

anos, avaliar a disciplina, como atualmente é realizado na Autoavaliação 

Institucional, tem-se uma informação inócua com pouca utilidade prática para as 

unidades. A Presidente Adriana de Senna parabenizou o trabalho, e questionou 

aos membros presentes na reunião, se o grupo de trabalho pode dar seguimento 

à proposta. Todos os presentes concordaram. Dando continuidade aos relatos, 

Luiz Nery informou que Rita dos Santos, coordenadora do Grupo de Trabalho do 

Congresso de Autoavaliação Institucional, estava impossibilitada de participar da 

reunião. Sendo assim, Jaqueline Buffon iniciou o relato do grupo com a 

apresentação do cronograma do evento, o qual foi elaborado através da 
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adequação aos eixos do PDI. Em relação ao palestrante a ser convidado, Gionara 

Tauchen questionou se seria oportuno uma voz autorizada do poder público ou 

senão seria melhor um pesquisador da área, para a palestra do dia 21 de 

novembro, sugerindo o nome do Prof. Dr. Robert Verhine (Universidade Federal 

da Bahia). Luiz Nery salientou que a partir do Congresso, a comunidade 

universitária contará com o material para subsidiar a construção do PDI 2019-

2022. Também informou sobre a proposta de Bibiana Gonçalves de criar 

comissões de trabalho para a distribuição de tarefas, salientando a importância da 

participação dos membros que tiverem disponibilidade. Cícero Vassão, 

disponibilizou-se a participar. Cristiane Alves informou que também tinha 

disponibilidade e que previamente Allan Sousa pediu para que fosse informado 

que ele também. Adriana de Senna ressaltou a importância de mobilizar 

SEAD/NTI/CIDEC para viabilizar a participação dos demais Campi, por 

videoconferência, para aqueles que não puderem estar presencialmente. E 

também agradeceu ao Grupo, finalizando o relato, ratificando a importância da 

participação de todos que tiverem interesse e disponibilidade na organização do 

congresso. Para o relato do Grupo de Trabalho da Avaliação Docente pelo 

Discente, a coordenadora do mesmo, Lenice Sousa, comentou sobre a 

participação do NTI e PROGRAD nas reuniões, para auxiliarem na modificação 

do instrumento da avaliação, além disso, foram levantadas questões referentes a 

participação dos discentes no processo e aplicabilidade dos resultados. Informou 

que serão agendadas reuniões com as unidades acadêmicas e posteriormente 

com os estudantes para discussão dessas questões. Então Luiz Nery comentou 

que, então, poderá ser ajustada, em uma única visita, a conversa sobre as 

questões da Avaliação Docente pelo Discente e também a Autoavaliação 2018. 

Lenice Sousa informou que o Grupo de Trabalho já está se organizando para 

realizar uma visita aos demais campi. Mairim Piva salientou que a Avaliação 

Docente pelo Discente é um elemento de soma para a progressão, sendo 

importante a discussão de sua utilidade. Gionara Tauchen comentou que a 

Avaliação Docente pelo Discente se torna um ponto de punição se ela está na 

progressão, acrescentou também que a vinculação dessa avaliação com os 
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discentes deve ser um trabalho das coordenações. Luiz Nery destacou que a 

avaliação não serve por si só, o gestor deve utilizar e analisar os dados para obter 

um resultado mais próximo da realidade, e é necessário haver uma discussão 

dentro da unidade desses resultados da avaliação. Dinalva Sales informou que a 

Comissão Interna de Avaliação e Planejamento do IMEF realizou uma reunião 

com a direção do Instituto, sendo inseridos assuntos abordados referentes à 

avaliação. Gionara Tauchen questionou a respeito dos instrumentos de aplicação 

da Avaliação Docente pelo Discente, sobre a necessidade da diferenciação da 

graduação e da pós-graduação. Adriana de Senna parabenizou o trabalho do 

grupo e passou-se então para o terceiro item da pauta, "Seminário de Avaliação 

(PROFOCAP - 11/07 à tarde - palestrante Prof.ª Denise Leite)". Foi informado por 

Luiz Nery que o PROFOCAP, que ocorrerá dia 11 de julho, com a participação da 

palestrante Prof. Denise Leite, será o ponto inicial de sensibilização da 

comunidade sobre a importância da Avaliação Docente pelo Discente. Passando 

para o quarto item da pauta, "Formação do Grupo de Trabalho do Portal do 

Egresso", Luiz Nery informou que a criação desse portal já é uma discussão da 

CPA anterior, o qual seria um instrumento para contatar o egresso, mas que 

devido às prioridades do NTI, não foi colocado em prática. Também salientou que 

esse portal deve ser atrativo, para que possa haver uma integração entre os 

egressos. Para participar desse Grupo de Trabalho se disponibilizaram Gionara 

Tauchen, Adriana de Senna, Paula Figueiredo, Regina Bueno, e foi indicado o 

nome do membro Vitor Gervini, juntamente com o servidor do NTI, Diogo Paludo 

que vem acompanhando as discussões a respeito do assunto. Quanto ao quinto 

item da pauta, "Relatórios Gerenciais dos cursos de graduação", Luiz Nery 

destacou que a previsão é que os mesmos sejam entregues aos coordenadores 

em julho, para inclusão das informações e considerações finais, assim havendo 

um intervalo de tempo maior para o retorno, estipulando como prazo o fim de 

outubro.  Também solicitou que deve haver o incentivo aos coordenadores por 

parte da CPA e das CIAPs das unidades para a complementação dos relatórios 

por parte dos coordenadores.  Dando continuidade, referente ao sexto item da 

pauta, "Assuntos Gerais", Luiz Nery informou que houve a capacitação das CIAPs 
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das Unidades Acadêmicas, Administrativas e dos demais campi, sendo que já 

pode-se notar a mobilização de algumas CIAPs. Salientou que é importante 

também que os membros da CPA se apresentem às CIAPs das suas unidades. 

Outro item abordado nos assuntos gerais, por Rosaura da Conceição, foi a 

respeito do ENADE, o qual esse ano possui o maior ciclo, com a participação de 

vários cursos. Também informou que houveram algumas alterações do INEP, a 

respeito desse assunto, inclusive que o EDITAL para as inscrições já estava 

disponível para preenchimento, tendo como prazo final  o dia 11/08/17. Lembrou 

também sobre o enquadramento dos cursos nas áreas mais adequadas. Em 

seguida, Luiz Nery informou a respeito do e-mail recebido, da coordenadora da 

CPPD, Rita dos Santos, referente às dúvidas da vinculação da Avaliação Docente 

pelo Discente, com a progressão funcional dos docentes, solicitando uma reunião 

entre CPA, DAI e CPPD, a qual será agendada. A próxima reunião ficou 

agendada para o dia 17 de julho de 2017, às 14 horas. Adriana de Senna 

encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. Eu, Elisângela Freitas da 

Silva, lavrei esta ata que vai por mim assinada e pela Presidente da CPA. 

 

 

 

 

 

  ELISÂNGELA FREITAS DA SILVA                    ADRIANA KIVANSKI DE SENNA 
      Assistente em Administração                                   Presidente da CPA 
 
 


