
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
ATA 13 DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 
Reunião no 13 
Data: 15/8/2005 
Dia: Segunda-Feira 
Hora: 17h 
Local: Sala de reuniões da PROPLAN 
 
Presentes: 
Pela CPA - Humberto Camargo Piccoli (Titular); Luiz Augusto Pinto Lemos 
(Suplente); Cristina Maria Loyola Zardo (Titular); Nisia Krusche (Suplente); 
Obirajara Rodrigues (Titular); Maria Elisabeth Cestari (Suplente); Ivalina Porto 
(Titular); Arthur Roberto de Oliveira Gibbon (Titular); Cláudio Omar I. Nunes 
(Suplente); Jacy Francisco Hornes (Suplente); José Flávio Ávila (Titular).  
Pela CI - Ernesto Luiz Casares Pinto;  
Pela SAI - Antônio Carlos Dalbon e Roni de Azevedo e Souza. 
Convidados – Celso Bernardino Marcos, Suzi Samá Pinto e Marcos Barros de 
Souza. 
 
Pauta:  
 

1) Informes; 
2) Discussão do instrumento de pesquisa de satisfação dos docentes.  
3) Assuntos Gerais 

 
Informes e Assuntos Gerais: 
 

1) Na continuação da última reunião, realizada na terça-feira (9/8)  foi 
concluído o trabalho de adaptação do questionário sobre a satisfação dos 
estudantes. Após, foi observado pelo Eng. Figurelli que a pergunta que 
contribuiu com maior peso na pesquisa realizada na Engenharia Civil havia 
sido retirada do questionário. Decidiu-se então incluí-la, o que foi aceito 
pela Comissão.  

2) Na semana foram tomadas providências para a realização de reunião com 
os pró-reitores para a definição do processo de auto-avaliação da pós-
graduação, pesquisa, extensão e gestão, tendo a mesma sido marcada 
para o próximo dia 19 de agosto (sexta-feira) na Sala de Reuniões das 
PROPLAN, para a qual todos os membros das CPA estão convidados. 

3) Foi realizada reunião, no dia 15 de agosto, com a direção do Hospital 
Universitário para apresentação do Projeto de Auto-Avaliação e a inserção 
do processo já em andamento no HU. Houve plena concordância e a CPA 
acompanhará o referido processo.  



4) O Prof. Ernesto Casares Pinto informou que se manifestou em reunião do 
COEPE solicitando o apoio dos coordenadores para a aplicação do Projeto 
de Auto-Avaliação dos Cursos, tendo havido uma excelente receptividade. 

 
Decisões: 

 
1) Não ocorreu a leitura das ATA 12, em virtude de falha na transmissão do 

texto do Presidente para a SAI, por e-mail. 
2) Foi iniciada a discussão do texto do questionário a ser aplicado aos 

docentes. Inicialmente, o presidente sugeriu a discussão do questionário na 
CPA antes de se realizar o estudo técnico do mesmo. A Profa. Nísia 
questionou quanto à pertinência de se aplicar este questionário aos 
professores pelo fato que alguns ministram aulas em mais de um curso e 
teriam que responder a mais de um questionário. Defendeu que a avaliação 
qualitativa poderia ser realizada diretamente. Após discutida a questão ficou 
decidido que o questionário, após as devidas adaptações, será aplicado 
aos docentes do Curso de Biblioteconomia e, a partir desta experiência, se 
tomará a decisão de aplicá-lo aos demais cursos das Universidade. A 
seguir foi discutida a primeira parte do questionário (I – Quanto aos 
estudantes e turmas, questões 1 a 23) que sofreu algumas alterações 
relacionadas a seguir. Foram suprimidas as questões 2, 4, 5, 7, 10, 15, 16 e 
17. Foram mantidas sem alteração as questões 11, 18, 19 e 20. As 
questões 21, 22 e 23 foram discutidas e concluiu-se que devem ser 
alteradas o que se fará na próxima reunião. As demais questões receberam 
novas redações relacionadas a seguir: 1. Os estudantes manifestam 
interesse pelas aulas práticas; 3. Há interesse dos estudantes pelas 
disciplinas do curso; 6. Os estudantes consultam a bibliografia indicada; 8. 
Os estudantes demonstram iniciativa para a resolução de problemas; 9. Os 
estudantes demonstram estar preparados para compreender as 
informações e conhecimentos trabalhados no curso; 12. Os estudantes têm 
comportamento adequado na sala de aula; 13. A relação professor-aluno ´e 
positiva; 14. A relação professor-turma é positiva. 

 
 
         Humberto Camargo Piccoli 
              Presidente da CPA  

(A via original encontra-se assinada) 

 
     

 


