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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

ATA nº. 059/2016 

 

Aos onze dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às quatorze 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) Aprovação da ata da reunião anterior 

n° 058/2016; 2) Aprovação do Relatório de Autoavaliação Institucional 2015 a ser 

encaminhado ao INEP/MEC; e 3) Assuntos Gerais. Estiveram presentes pela 

CPA: Eder Mateus Nunes Gonçalves e Lívia Castro D'Ávila, como titulares. Como 

suplentes estiveram presentes, Artur Roberto de Oliveira Gibbon, Daza de Moraes 

Vaz Batista Filgueira, Tábata Martins de Lima e Vanessa Carratu Gervini. 

Justificaram ausência:  Alexandra Medeiros Souza de Freitas, Maíra Carneiro 

Proietti e Patrícia Leivas Costa. Pela Diretoria de Avaliação Institucional - DAI, 

fizeram parte da reunião o Prof. Luiz Eduardo Maia Nery - Diretor da DAI, o Adm. 

Antonio Carlos Sampaio Dalbon, Coordenador de Avaliação Institucional, 

Elisângela Freitas da Silva, Assistente em Administração e Bárbara Silva 

Rodrigues, estagiária da unidade. Dando início à reunião, Lívia Castro D’Ávila, 

como presidente da CPA, passou para o primeiro item da pauta “Aprovação da ata 

da reunião anterior n° 058/2016” a qual foi aprovada. Seguindo para o segundo 

item da pauta “Aprovação do Relatório de Autoavaliação Institucional 2015 a ser 

encaminhado ao INEP/MEC”, Luiz iniciou a apresentação do relatório aos 

membros da CPA, mostrando os itens alterados e atualizados de acordo com as 

sugestões de alguns membros, que analisaram o relatório enviado à CPA. 

Também foi informado que houve a necessidade de ajustes em alguns dados 

conforme atualização do Sistema da Universidade. Artur Gibbon reforçou a ideia 



Continuação Ata n°. 059/2016 00o000ntinuação da Ata n0037° 027/2012 

2/2 
 

de se fazer uma apresentação sintetizada dos resultados, aos diretores de cada 

unidade, com o objetivo de facilitar as ações oriundas dos processos avaliativos 

da Universidade. Não havendo mais considerações a respeito do relatório, a CPA 

aprovou por unanimidade o Relatório de Autoavaliação Institucional 2015. Quanto 

ao terceiro item da pauta "Assuntos Gerais", ficou definido que a próxima reunião 

ordinária da CPA será dia 15/04/2016, às 14 horas, na Sala de Reuniões da 

PROPLAD. Lívia sugeriu que fosse feita uma nova consulta das disponibilidades 

de horários dos membros, para as reuniões seguintes. Por fim, a Professora Lívia 

Castro D’Ávila 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 da DAI                                                           Presidente da CPA 

     (A via original encontra-se assinada) 
 
 
 
 
 
 
 
 


