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Aos três dias do mês de abril de dois mil e oito, às dezesseis horas, na sala 431, do 

pavilhão 4, antiga sala 18, do Campus Carreiros, foi reunida a CPA, com a seguinte 

pauta: Programação das atividades para o ano de 2008 e Assuntos Gerais. 

Estiveram presentes pela CPA: Ana Luiza Muccilo Baisch, Humberto Camargo 

Piccoli, Marlon Nunes Soares, Neusa Ribeiro Costa, Tiaraju Alves de Freitas, Vera 

Regina Mendonça Signorini, Antonia Provitina, José Henrique Muelbert, Marcos 

Antônio Satte de Amarante. Justificou ausência Daniela Delias de Sousa 

Schwengber. Também fizeram parte da reunião Roní de Azevedo e Souza, 

Secretário de Avaliação Institucional, e Antonio Carlos Sampaio Dalbon, membro da 

Secretaria de Avaliação Institucional. Dando início à reunião, o Professor Piccoli 

falou sobre a dificuldade de reunir um maior número de participantes da CPA, em 

virtude da disponibilidade de horário de cada membro, e que as reuniões seriam 

realizadas em turnos alternados, objetivando a participação de todos os membros da 

CPA. O professor Tiaraju sugeriu que também fosse utilizado locais diferentes para 

as reuniões, facilitando a participação das pessoas. Dando prosseguimento, o 

professor Piccoli submeteu à apreciação dos membros, a proposta de realização de 

um curso sobre Auto-Avaliação Institucional, com o objetivo de capacitar os 

membros da CPA para a construção do Projeto de Auto-Avaliação Institucional da 

FURG, estando essa atividade inserida dentro de um programa de Auto-Avaliação 

da Universidade. Questionado pela professora Ana sobre os recursos para o referido 

curso, o professor Piccoli disse já ter mantido um primeiro contato com a PROAD e 

também com a PROPLAN para custearem as despesas referente ao curso. A 

professora Vera manifestou-se a favor da realização do curso, uma vez que a 

Avaliação está contemplada em Lei e veio para ficar. A professora Ana sugeriu que 

fosse utilizado professores da Universidade que conhecem o tema, para ministrar 

algum módulo do referido curso. O professor Piccoli comprometeu-se de levar para a 

próxima reunião, o anteprojeto do curso para apresentá-lo aos membros da CPA. O 



Continuação da ATA CPA nº. 05/2008. 

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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