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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

 

ATA nº 058 /2016 

 

 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às nove horas, 

na Sala de Reuniões 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) Apresentação do novo 

Diretor da DAI; 2) Aprovação da ata da reunião anterior 057/2015; 3) Portaria n° 

2744/2015 de prorrogação do mandato (parcial) dos membros da CPA; 4) 

Relatório de Autoavaliação Institucional 2015 - parcial (apresentação); 5) 

Panorama atual e sugestões do Diretor: Resolução n° 022/2009 e Deliberação n° 

054/2010 e 6) Assuntos gerais. Estiveram presentes pela CPA: Ana Furlong 

Antochevis, Lívia Castro D’Ávila e Rita de Cássia Grecco dos Santos, como 

titulares. Como suplentes, estiveram presentes Daza de Moraes Vaz Batista 

Filgueira, Tábata Martins de Lima e Vanessa Carratu Gervini. Justificaram a 

ausência: Alexandra Medeiros Souza de Freitas, Artur Roberto de Oliveira Gibbon, 

Eder Mateus Nunes Gonçalves, Jorge Luis Saes Bandeira e Maira Carneiro 

Proietti. Pela Diretoria de Avaliação Institucional - DAI, fizeram parte da reunião, a 

Assistente em Administração, Elisângela Freitas da Silva, a estagiária da Unidade, 

Bárbara Silva Rodrigues, o coordenador Antonio Carlos Sampaio Dalbon e o 

Diretor da Unidade, Luiz Eduardo Maia Nery. Iniciando a reunião, Lívia, como 

presidente da CPA, passou para o primeiro item da pauta “Apresentação do novo 

Diretor da DAI”. O novo Diretor Luiz Eduardo após a apresentação de Lívia, falou 

um pouco de seu trabalho na Universidade, e seus objetivos à frente da Diretoria 

de Avaliação Institucional, destacou o empenho em concluir os processos em 

andamento e agregar conhecimento para melhorias dentro da unidade. Lívia 

mencionou ao novo Diretor os trabalhos que são realizados pela CPA, em 

conjunto com a DAI, os esforços desprendidos para que esses trabalhos sejam 

divulgados e se tornem conhecidos pela comunidade universitária e comunidade 

externa, e que a equipe sempre busca a maior participação nas pesquisas para 

assim obter um resultado mais real possível dos processos avaliativos. 
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Dando continuidade à reunião partimos para o segundo item da pauta “Aprovação 

da ata da reunião anterior 057/2015", a qual foi aprovada. Quanto ao terceiro item 

da pauta “Portaria n° 2744/2015 de prorrogação do mandato (parcial) dos 

membros da CPA”, Dalbon informou que a prorrogação do mandato parcial dos 

membros da CPA, foi o caminho mais viável para continuar os trabalhos, tendo em 

vista que as propostas de alteração da Resolução n°022/2009 e Deliberação 

n°054/2010 ainda não tinham sido encaminhadas aos conselhos superiores, 

salientando que a portaria tem duração de seis meses, mas que, se necessário 

poderá ser prorrogada novamente. Após a aprovação das propostas nos 

respectivos conselhos, então sim, haverá a renovação dos membros da CPA para 

2017. Para o quarto item da pauta “Relatório de Autoavaliação Institucional 2015 - 

parcial (apresentação)”, Dalbon iniciou o item apresentando a estrutura do 

relatório, a partir do sumário, relatório que já se encontra em conformidade com  a 

Nota Técnica nº 065/2014. Em sequência foi apresentado ao grupo o estado da 

arte do relatório. Lívia sugeriu que os membros presentes na reunião analisassem 

o relatório parcial para assim contribuir com sugestões. Todos os membros 

concordaram. A DAI comprometeu-se em enviar uma versão parcial a todos os 

membros da CPA, que estiveram presentes à reunião, para a apreciação do 

mesmo com prazo de retorno até o dia 07/03/16.  O Diretor Luiz Eduardo salientou 

que os relatórios de autoavaliação são parciais, agregando informações 

cumulativamente para confecção do relatório geral, no final do ciclo avaliativo em 

2017, sendo possível a adequação de informações passadas em anos anteriores, 

conforme uma leitura mais apropriada da atual situação da Universidade. Dalbon 

falou que continuam no Relatório de Autoavaliação Institucional 2015, os 

resultados referentes ao 1° ano do ciclo avaliativo, ocorrido em 2014, pela 

importância destes para os demais processos da Universidade e pelos mesmos 

terem embasado a construção do PDI 2015/2018. Quanto ao quinto item da pauta 

“Panorama atual e sugestões do Diretor: Resolução n° 022/2009 e Deliberação n° 

054/2010", foi feita uma breve explanação, Luiz Eduardo falou sobre uma de suas 

propostas que seria a participação de um membro de cada CIAP’s na CPA. E 

sugeriu também que os processos avaliativos fossem realizados com uso de 

tablets, com a capacitação de entrevistadores, de preferência discentes, visando 

aumentar o índice de participação nas avaliações. Lívia complementou dizendo 

que os resultados das avaliações devem ser divulgados, assim como as melhorias 

implementadas a partir desses processos avaliativos. Rita comentou quanto à 

necessidade de melhoria na questão referente à cultura organizacional da 

universidade, para que os resultados das avaliações sejam realmente acreditados. 

Ana e Daza relembraram a ideia de apresentação da CPA na Acolhida Cidadã no 

início do ano letivo. Em relação ao sexto item da pauta “ Assuntos gerais”, Tábata, 

representante dos discentes de pós-graduação, comprometeu-se a participar das 

próximas reuniões, engajando-se no trabalho da CPA / DAI. Lívia salientou 

novamente a importância da participação dos membros nas reuniões. A próxima 
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reunião ordinária ficou agendada para o dia 11/03/2016, às 14 horas, na sala de 

reuniões da PROPLAD, com uma única pauta, a análise e aprovação do Relatório 

de Autoavaliação Institucional 2015 a ser encaminhado ao MEC. Por fim, a 

Professora Lívia agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. 

Eu, Bárbara Silva Rodrigues, lavrei esta Ata que vai por mim assinada e pela 

Presidente da CPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       BÁRBARA SILVA RODRIGUES                     LÍVIA CASTRO D’ÁVILA 
                      Estagiária - DAI                                                  Presidente da CPA 

     (A via original encontra-se assinada) 
               

 


