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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

ATA nº. 060/2016 

 

Aos quinze dias do mês de abril 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) Relatório de Autoavaliação 

Institucional 2015 - enviado ao MEC em 22/03/2016; 2) Cronograma de atividades 

2016, 3) Sugestões propostas pela Diretoria de Avaliação Institucional para 

alteração: a) Resolução n°022/2009; b) Deliberação n° 054/2010; e, 4) Assuntos 

gerais. Estiveram presentes pela CPA: Alexandra Medeiros Souza de Freitas, 

Lívia Castro D'Ávila, Maíra Carneiro Proietti e Patrícia Leivas Costa como titulares. 

Como suplentes estiveram presentes, Tábata Martins de Lima e Vanessa Carratu 

Gervini. Justificaram ausência:  Eder Mateus Nunes Gonçalves, Rita de Cássia 

Grecco dos Santos, Artur Roberto de Oliveira Gibbon e Daza de Moraes Vaz 

Batista Filgueira. Pela Diretoria de Avaliação Institucional - DAI, fizeram parte da 

reunião Luiz Eduardo Maia Nery - Diretor da DAI, Antonio Carlos Sampaio Dalbon, 

Coordenador de Avaliação Institucional, Elisângela Freitas da Silva, Assistente em 

Administração e os estagiários da unidade: Bárbara Silva Rodrigues,Thiago Muna 

Olinto e Maíra Ávila Nicolini. Dando início à reunião, Luiz apresentou aos membros 

os novos estagiários, Thiago e Maíra. Lívia Castro D’Ávila, como presidente da 

CPA, passou para o primeiro item da pauta “Relatório de Autoavaliação 

Institucional 2015 - enviado ao MEC em 22/03/2016;”  informando que o mesmo 

foi entregue antes do prazo estabelecido. Lívia ressaltou sobre a necessidade da 

criação de estratégias para uma maior divulgação das informações resultantes dos 

processos avaliativos, visando atingir a todos os interessados. Dalbon sugeriu a 
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utilização de espaços com maior circulação de alunos para expor banners, painéis 

eletrônicos, etc.; além de contar com a Secretaria de Comunicação Social para 

ajudar nessa divulgação. Patrícia propôs a elaboração de cartilhas (atrativas aos 

alunos) contendo os resultados das pesquisas realizadas. Quanto ao segundo 

item da pauta “Cronograma de atividades 2016”, Luiz explanou sobre as possíveis 

atividades a serem realizadas no ano, enfatizando que o cronograma é de caráter 

preliminar sujeito à mudanças. Prosseguindo, Luiz detalhou algumas atividades, 

ressaltando a importância de instigar a comunidade acadêmica a participar das 

avaliações, dando assim mais confiabilidade aos processos. Na Avaliação 

Docente pelo Discente, pretende-se melhorar os índices através da internet e do 

uso de tablets para a realização da pesquisa junto aos alunos. Lívia fará uma 

análise do cronograma apresentado, verificando as atividades que competem à 

CPA.  Seguindo para o terceiro item da pauta "Sugestões propostas pela Diretoria 

de Avaliação Institucional para alteração: a) Resolução n°022/2009; b) 

Deliberação n° 054/2010", Luiz apresentou as novas sugestões para alteração na 

Resolução n°022/2009, informando como uma das principais mudanças propostas 

que cada unidade tenha uma CIAP e que um representante de cada  CIAP seja 

membro da CPA, o que acarretaria no aumento do número de membros da 

Comissão Própria de Avaliação. Alexandra argumentou sobre o fato da CPA ser 

uma comissão autônoma, e com as possíveis mudanças venha a perder essa 

identidade, também ressaltou que o aumento do número de membros da CPA 

aumentaria a demanda dos trabalhos da comissão. Quanto ao número de 

integrantes da comissão, Lívia questionou sobre qual a necessidade de aumentá-

lo, pois acredita que as dificuldades atuais na relação com as CIAPs não estão 

relacionadas ao número de membros da CPA, e sim ao processo de gestão. 

Finalizando esse item, ficou decidido que os membros presentes na reunião façam 

a análise das propostas de alteração na  Deliberação n° 054/2010 e na Resolução 

nº 022/2009 para a próxima reunião, com suas contribuições e observações. 

Dando continuidade, seguiu-se  para o quarto item da pauta "Assuntos Gerais", foi 

informado aos membros o processo de reformulação do site da unidade, junto ao 

NTI, visando torná-lo mais atrativo. Também foi informado que no segundo 
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semestre de 2016 realizar-se-á na UFRGS o 2º Simpósio Avaliação da Educação 

Superior - AVALIES, no qual as universidades divulgam suas experiências no 

campo da avaliação. Por fim, ficou definido que a próxima reunião ordinária da 

CPA será dia 13/05/2016, às 14 horas, na sala de reuniões da PROPLAD. A 

Presidente 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


