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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

ATA nº. 061/2016 

 

Aos treze dias do mês de maio 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 

nº 060/2016; 2) Retorno à discussão sobre as propostas de alteração na 

Resolução 022/2009; 3) Confecção dos Relatórios Gerenciais; 4) Cronograma de 

Atividades – DAI; e, 5) Assuntos gerais. Estiveram presentes pela CPA: Alexandra 

Medeiros Souza de Freitas, Lívia Castro D'Ávila e Rita de Cássia Grecco dos 

Santos, como titulares. Como suplentes estiveram presentes, Tábata Martins de 

Lima e Vanessa Carratu Gervini. Justificaram ausência:  Eder Mateus Nunes 

Gonçalves, Artur Roberto de Oliveira Gibbon, Maíra Carneiro Proietti, Daza de 

Moraes Vaz Batista Filgueira e Thiago Muna Olinto. 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 as estagiárias da 

unidade: Bárbara Silva Rodrigues e Maíra Ávila Nicolini. Dando início à reunião, 

Lívia passou para o primeiro item da pauta, "Aprovação da ata da reunião anterior 

nº 060/2016", a qual foi aprovada. Quanto ao segundo item da pauta, "Retorno à 

discussão sobre as propostas de alteração na Resolução 022/2009", Lívia 

comunicou, conforme reunião feita anteriormente com os membros da CPA, que a 

decisão foi de manter a proposta de alteração na Resolução 022/2009, sugerida 

pela CPA no ano de 2015. Luiz comentou que poderão surgir problemas futuros 

em relação à quantidade de docentes participantes da CPA, visto que a Lei nº 
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10.861, de 14/04/2004, Lei do SINAES, veda a existência de maioria absoluta por 

parte de qualquer um dos segmentos representados. Porém Lívia salientou que foi 

considerado o que cada servidor está representando no momento (campus, 

unidade). Luiz sugeriu então, que nos campi fora da sede fosse fixado que o 

membro da CPA indicado, deverá ser técnico-administrativo em educação, pois 

com essa pequena alteração se evitaria a predominância de um dos segmentos. 

Quanto a um outro assunto abordado na Resolução 022/2009, refere-se à 

participação dos membros nas reuniões da CPA, que em sua maioria, o segmento 

presente é docente, foi sugerida então que aos novos membros fosse informado a 

importância das suas presenças nas reuniões. Em relação às CIAPs, Lívia 

salientou que o ideal seria a CPA trabalhar em conjunto com as CIAPs, estreitar 

relações colaborativas, ao invés de inserir um membro de cada CIAP na CPA, 

pelo fato de assim vir a descaracterizar a Comissão Própria de Avaliação. Sendo 

assim, sugeriu passar ao Pró-reitor de Planejamento e Administração, a ideia da 

criação de uma Resolução específica para as CIAPs. Alexandra comentou que as 

avaliações de cursos vão ocorrer, e seria uma oportunidade para iniciar um 

trabalho em parceria com as comissões. Finalizando esse item, em comum 

acordo, foi decidido que serão encaminhadas as propostas de alteração na 

Resolução 022/2009 ao CONSUN e após a aprovação o prazo será de 60 dias 

para formação da nova CPA. Seguindo para o terceiro item da pauta "Confecção 

dos Relatórios Gerenciais", foi apresentada a sugestão de sumário para 

elaboração dos Relatórios Gerenciais, o qual foi aprovado. Luiz comentou que a 

versão preliminar será entregue aos coordenadores de cursos para possíveis 

ajustes e complementações. Em um primeiro momento estão sendo feitos os 

Relatórios dos cursos que passarão pela avaliação do MEC este ano, e em 

seguida dos restantes dos cursos da Universidade, cujas avaliações serão 

realizadas nos anos subsequentes. Quanto ao quarto item da pauta “Cronograma 

de atividades - DAI”, Lívia explanou que a CPA tentará executar as tarefas, mas 

não se abstendo aos prazos, que devido a alguns fatores podem ser difíceis de 

serem cumpridos. Luiz então comentou sobre as visitas que já estão sendo feitas 

às Pró-reitorias, com o intuito de aproximação entre as Unidades Administrativas e 
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a Diretoria de Avaliação Institucional. Com essa visita pretende-se colher as 

demandas da unidade no tocante a seus processos avaliativos. Foi salientado pela 

Prof. Lívia, que a CPA entende que sempre que se pretenda realizar visitas e/ou 

reuniões com diferentes unidades da Universidade, em conjunto com a DAI, 

visando discutir e/ou implementar quaisquer processos avaliativos, deva ocorrer a 

comunicação e a participação a esta comissão, visando trabalho em cooperação 

entre esta comissão e esta diretoria. Para Lívia essa aproximação sempre foi um 

objetivo da CPA, sendo assim sugeriu ainda que os pró-reitores fossem 

convidados para participar de uma reunião da CPA, para troca de informações. 

Por fim, seguiu-se para o quinto item da pauta "Assuntos Gerais"; a respeito do 

Simpósio Avalies 2016, Lívia confirmou que participará, sendo uma ótima 

oportunidade para agregar conhecimento e manter contato com pessoas que 

trabalham com avaliação institucional. A respeito do Portal do Egresso, será 

convidado para a próxima reunião da CPA, o servidor do NTI responsável por esta 

atividade, para assim dar um parecer sobre a situação em que se encontra. 

Quanto ao Relatório de Autoavaliação Institucional 2015, foi informada a entrega 

do mesmo à Reitora, a qual agradeceu e elogiou o trabalho da CPA e DAI. Em 

relação à proposta de alteração na Deliberação 054/2010, foi decidido que esta 

será encaminhada por email aos membros para análise e colaborações. A próxima 

reunião ordinária da CPA ficou agendada para o dia 15/06/2016, 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, Elisângela Freitas da Silva, 

lavrei esta Ata que vai por mim assinada e pela Presidente da CPA.   

 

 

 

 

 

          
 ELISÂNGELA FREITAS DA SILVA                          LÍVIA CASTRO D’ÁVILA 
Assistente em Administração - DAI                                Presidente da CPA 

          (A via original encontra-se assinada) 
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