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ATA nº. 063/2016 

 

 

Aos vinte e dois 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 extraordinária, com a seguinte pauta: 1) Portal do Egresso - 

Situação atual (NTI). Estiveram presentes pela CPA: Lívia Castro D'Avila e Rita de 

Cássia Grecco dos Santos, como titulares. Como suplentes estiveram presentes, 

Tábata Martins de Lima e Daza de Moraes Vaz Batista Filgueira. Justificaram 

ausência:  Alexandra Medeiros Souza de Freitas, Eder Mateus Nunes Gonçalves, 

Maíra Carneiro Proietti, Patrícia Leivas Costa e Vanessa Carratu Gervini. 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. Dando início à reunião, Lívia 

apresentou os membros da CPA e da DAI para os servidores do NTI presentes na 

reunião: Samuel Santos Troina e Diogo Paludo de Oliveira. Lívia seguiu 

explanando sobre o trabalho da CPA em conjunto com a DAI, tendo em vista a Lei 
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do SINAES (Lei nº 10.861) criada em 14/04/2004. Dalbon informou que o 

processo de Autoavaliação Institucional e as demais avaliações previstas no 

Programa de Avaliação Institucional (Resolução n° 054/2010) são feitas a partir do 

trabalho conjunto CPA/DAI. Foi explicado então o motivo do convite feito aos 

servidores do NTI para a reunião, que seria o de saber a situação da elaboração 

do Portal do Egresso, visto que, este item faz parte dos questionamentos feitos 

pelos avaliadores externos.  Lívia comentou sobre a entrega do Relatório de 

Autoavaliação Institucional 2015 à Reitora e que a mesma solicitou que se 

entrasse em contato com o NTI a respeito do Portal do Egresso. Lívia então 

perguntou se existe uma lista de prioridades a seguir, pois a CPA/DAI pretende 

encaixar este tema no Programa de Avaliação Institucional. Samuel, então 

informou que recebeu um material da DAI anteriormente com o instrumento a ser 

implantado, mas que não houve uma reunião para se determinar realmente o que 

se queria. Também explicou que o Portal do Egresso está sim na lista de 

demandas, mas que a equipe é reduzida, e há uma classificação de prioridades a 

partir de determinações, da Reitoria, entre outros. Samuel perguntou qual o 

objetivo da aplicação do questionário, como se manteria a informação atualizada, 

se o retorno dessas informações seria bem aproveitado. Diogo perguntou se 

teriam períodos de abertura/fechamento/reabertura do instrumento para 

preenchimento. Dalbon falou que a intenção é de que o questionário fique aberto 

para que os egressos possam acessar o portal e preencher as informações 

solicitadas. Diogo então informou que a previsão para a disponibilização do 

instrumento no site seria no 2° semestre desse ano. Lívia sugeriu aos membros da 

CPA, que fosse feito um grupo de trabalho para subsidiar o NTI com as 

informações necessárias para desenvolver o programa, e que se possível um 

servidor do NTI faça parte desse grupo. Diogo falou que tem disponibilidade para 

participar das reuniões. Lívia informou que os membros irão analisar o 

questionário novamente, repensar  possíveis mudanças que venham a melhorar a 

estrutura do questionário, e sugeriu a criação de um banco de dados para 

armazenar as informações. Rita e Luiz comentaram sobre a questão de 

comunicação que o questionário pode contribuir para o reencontro de colegas, 
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despertar o saudosismo e a sensação de pertencer à Instituição. Por fim 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) 
 
            
        
 
 
 


