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Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e sete, às catorze horas, na 

sala dezoito do pavilhão quatro campus carreiros, foi reunida a CPA, com a seguinte 

pauta: eleição do presidente da CPA; calendário de reuniões; atividades da CPA e 

assuntos gerais. Estiveram presentes pela CPA Daniela Delias de Sousa 

Schwengber, Fernando José Fuscaldo, Humberto Camargo Piccoli, Neusa Ribeiro 

Costa, Tiaraju Alves de Freitas e Vera Regina Mendonça Signorini. Justificaram a 

ausência: Artur Roberto de Oliveira Gibbon, Leonir André Colling, Mara Regina 

Gomes Corrêa, Vera Lucia Pinho Jerônimo, Zulema Helena Ribeiro Hernandes, Ana 

Luiza Muccillo Baisch, Regina Helena da Silva Bueno, Marlon Nunes Soares e 

Marcio Luís Soares de Brito. 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 a reunião, o 

Secretário de Avaliação Institucional, Professor Roní de Azevedo e Souza relatou de 

forma breve o Processo de Auto-avaliação da FURG, realizado no período de 2005 e 

2006, salientando estar  cumprida essa primeira etapa do processo avaliativo, em 

atendimento a legislação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), e estando no aguardo da avaliação externa, que será feita pelo Comitê de 

Avaliadores designado pelo MEC. O Professor Piccoli fez algumas considerações a 

respeito do Processo de Auto-avaliação da FURG 2005-2006, conduzido por ele, à 

frente da CPA, enquanto presidente, abordando algumas das atividades 

desenvolvidas pela CPA durante esse processo. Ressaltou a participação da 

Secretaria de Avaliação Institucional (SAI), no processo avaliativo. Ficou acordado 

entre os presentes, que nesse momento apenas ficaria estabelecida à data da 

próxima reunião, que deveria ocorrer na primeira quinzena de novembro de 2007,  

ficando a definição  do calendário de reuniões e demais itens da pauta para as 

próximas reuniões. A professora Vera reiterou que a eleição da presidência da CPA 

poderia ser resolvida naquela data e que indicava para o cargo de presidente da 
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CPA o professor Piccoli, uma vez que o processo avaliativo ainda não estava 

concluso, sendo necessário alguém que participou do processo anterior, quando da 

visita dos avaliadores externos a nossa Universidade, havendo concordância de 

forma unânime pelos demais membros da CPA e aceito pelo Professor Piccoli. Eu, 

Roní de Azevedo e Souza, lavrei esta ata, que vai por mim assinada. 
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Prof. Roní de Azevedo e Souza 

Secretário de 

Avaliação Institucional 
(A via original encontra-se assinada) 

 

 


