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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

ATA nº 062/2016 

 

Aos quinze dias do mês de junho 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 061/2016; 2) Portal do Egresso - Situação atual (NTI); 3) Deliberação nº 

054/2010 - Formato final; 4) Avaliação dos recém-doutores; e, 5) Assuntos gerais. 

Estiveram presentes pela CPA: Lívia Castro D'Avila e Rita de Cássia Grecco dos 

Santos, como titulares. Como suplentes estiveram presentes, Daza de Moraes 

Vaz Batista Filgueira e Tábata Martins de Lima. Justificaram ausência: Alexandra 

Medeiros Souza de Freitas, Eder Mateus Nunes Gonçalves, Vanessa Carratu 

Gervini, Maíra Carneiro Proietti, Patrícia Leivas Costa. 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. O estagiário, Thiago 

Muna Olinto, justificou ausência. Iniciando a reunião, Lívia passou para o primeiro 

tem da pauta, "Aprovação da ata da reunião anterior nº 061/2016", a qual foi 

aprovada. Quanto ao segundo item da pauta, "Portal do Egresso - Situação atual 

(NTI)", esse será abordado em uma próxima reunião com a presença do Diretor do 

NTI. Seguindo para o terceiro item da pauta "Deliberação nº 054/2010 - Formato 

final", foi comunicado que após o prazo estabelecido para as 

sugestões/observações, a proposta de alteração da Deliberação n° 054/2010 será 

encaminhada na próxima reunião do COEPEA, no dia 19/8/2016. Dalbon 
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perguntou se todos estavam de acordo com a proposta da nova Deliberação n° 

054/2010, e a mesma foi aprovada. Quanto ao quarto item da pauta “Avaliação 

dos recém-doutores”, Luiz  iniciou esse item informando que a intenção da 

PROPESP é saber sobre a inserção dos recém-doutores nos programas de 

pesquisa/extensão, e assim fazer uma avaliação em cima das ações que estão 

sendo feitas. Lívia argumentou que o papel da  CPA referente a essa pesquisa 

seria o de apoiar a PROPESP. Luiz apresentou o questionário que será utilizado 

para a coleta de dados, o qual sofrerá alguns ajustes tendo em vista a intenção de 

se apresentar um resultado mais fiel. Lívia comentou sobre o fato de os 

entrevistados preferirem questões objetivas, ao invés das discursivas. Luiz 

finalizou esse item informando que será feito um pré-teste com aproximadamente 

10 % da população de recém-doutores contando com os campi fora da sede. Por 

fim, seguiu-se  para o quinto item da pauta "Assuntos Gerais"; em relação à 

Resolução n° 022/2009, Luiz comunicou que a proposta de alteração será 

encaminhada para apreciação do CONSUN na próxima reunião dia 05/08/2016, 

sendo assim se fará necessário uma portaria de prorrogação dos mandatos dos 

membros da CPA. Quanto aos Relatórios Gerenciais, foi apresentado a versão 

atualizada do Relatório do curso de Arquivologia. Sobre o item "Considerações 

Finais" dos relatórios foi acordado que será solicitado a confecção do mesmo ao 

NDE das unidades. Dando continuidade, informou-se que as inscrições no 

AVALIES iniciaram nesta data. Luiz falou sobre a proposta da DIPLAN/DAI de 

criar um banco de dados, onde caberia ao NTI fazer um filtro das informações e os 

usuários assim buscarem os dados desejados, tornando fiel as informações pelo 

fato de se ter uma única base de dados. Em relação à nova página da Avaliação 

Institucional, Luiz informou sobre as filmagens para produção de vídeos e a 

capacitação dos colaboradores da DAI, junto ao NTI, para atualização do site. 

Quanto à divulgação dos resultados das avaliações, Tábata sugeriu que fosse 

feita uma página da CPA nas redes sociais. Luiz também sugeriu que ao se fazer 

a divulgação, se apresente as fragilidades apontadas nas avaliações e as ações 

realizadas para sanar as mesmas. Quanto à pesquisa sobre a imagem da FURG, 

Lívia informou que trará o material correspondente na próxima reunião, Luiz 
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comentou que a DAI está a disposição para auxiliar no que for necessário. A 

próxima reunião ordinária da CPA ficou agendada para o dia 03/08/16. A 

Presidente Lívia Castro D’Avila 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’AVILA 
Assistente em Administração - DAI                                Presidente da CPA 
                                                                                                             (A via original encontra-se assinada) 
 
 
 
 
 
 


