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Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e nove, às dezesseis horas, na Sala 

de Reuniões do Auditório João Rocha – PROPLAD, no Campus Carreiros, foi 

reunida a CPA, com a seguinte pauta: Apresentação do novo Secretário da SAI; 

Comentários sobre a preparação das informações ao INEP, visando atender os 

avaliadores externos; Revisão da Resolução nº 034/2004 – CONSUN; e Assuntos 

Gerais. Estiveram presentes pela CPA: Humberto Camargo Piccoli, Marcos Antônio 

Satte do Amarante, Neusa Ribeiro Costa e Regina Helena da Silva Bueno. Justificou 

ausência: Tiaraju Alves de Freitas. Também fez parte da reunião Antonio Carlos 

Sampaio Dalbon, membro da Secretaria de Avaliação Institucional. Dando início à 

reunião, o Presidente da CPA, Prof. Humberto Camargo Piccoli comunicou aos 

participantes que passou a desempenhar a função de Secretário de Avaliação 

Institucional, em substituição ao Prof. Roní de Azevedo e Souza. Em seguida, o 

Prof. Piccoli informou que a SAI preencheu o formulário eletrônico do INEP, com 

informações referentes às dez dimensões do SINAES, visando atender a solicitação 

do INEP, encaminhada à Universidade através do Ofício Circular DAES/INEP/MEC 

nº 000380, de 26/02/2009, com o objetivo de subsidiar o trabalho de realização da 

Avaliação in-loco pela Comissão de Avaliação Institucional do INEP. Com relação ao 

terceiro item de pauta, revisão da Resolução nº 034/2004 – CONSUN, o Prof. Piccoli 

salientou a necessidade da adequação da Resolução supracitada, em razão da 

alteração da estrutura organizacional da FURG, ocorrida no ano anterior, e também 

por estar se aproximando a data de constituição da próxima CPA. Para tanto, 

entregou aos presentes cópia da resolução, para que fosse analisada e apresentada 

sugestões. Em Assuntos Gerais, o presidente da CPA manifestou preocupação com 

relação à ausência significativa dos membros da CPA, afim de tentar minimizar este 

problema, além do envio de e-mails convocando os membros para as reuniões, será 

também realizado contato telefônico com cada um deles antes das próximas 

reuniões. Salientou, também, que embora não tenha recebido, por parte do INEP, o 

dia que os avaliadores irão chegar à Universidade, é importante que a Comissão 
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Própria de Avaliação – CPA esteja de sobreaviso para reunião com os avaliadores, 

caso os mesmos assim desejarem. O Professor Piccoli deu por encerrada a reunião. 

Eu, Antonio Carlos Sampaio Dalbon, lavrei esta ata, que vai por mim assinada e pelo 

presidente da CPA. 
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