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Reunião no 16 
Data: 12/9/2005 
Dia: Segunda-Feira 
Hora: 17h 
Local: Sala de reuniões da PROPLAN 
 
Presentes: 
Pela CPA - Humberto Camargo Piccoli (Titular); Luis Augusto Pinto Leivas 
(Suplente); Cristina Zardo (Titular); Nisia Krusche (Suplente); Obirajara Rodrigues 
(Titular); Ivalina Porto (Titular) (ausência justificada); Cláudio Omar I. Nunes 
(Suplente); Vera Alcina Garcia (Suplente). 
Pela SAI - Antônio Carlos Dalbon e Roni de Azevedo e Souza. 
Convidados – José Carlos Figurelli, Suzi Samá Pinto  e Celso Bernardino Marcos. 
 
Pauta:  
 

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

 
Informes e Assuntos Gerais: 
 

Informes: 
1) O presidente informou que esteve em contato com a Assessora de 

Comunicação Social, Rosane Leite, que colocou à disposição da CPA o 
Jornal da FURG para divulgação das atividades. A Profa. Nísia deverá 
entrar em contato com a jornalista para acertar os detalhes de seleção das 
notícias e sua formatação jornalística. 

2) O presidente informou também que o Prof. Ernesto fez uma comunicação 
na última reunião do COEPE para a divulgação das últimas atividades da 
CPA, em especial as primeiras análises sobre a aplicação piloto no curso 
de Biblioteconomia. 

3) O Prof. Roni informou que está sendo acertada uma nova reunião com o 
Comitê de Graduação para continuidade das ações para a aplicação dos 
instrumentos de avaliação nos cursos de graduação. A Profa. Cristina 
confirmou a realização da reunião para o dia 23 de setembro às 8:00 h. 

4) O Prof. Cláudio Omar informou que no próximo dia 23 de setembro estará 
em Rio Grande a Profa. Miriam Vieira da Cunha, ..............., para discutir 
com a Comcur de Biblioteconomia o projeto político pedagógico do curso 
assim como o seu currículo. Neste momento será apresentado à Profa. 
Miriam o resultado analisado da pesquisa de opinião realizada com os 



alunos. À tarde a Profa. Miriam estará proferindo uma palestra no Auditório 
6 do Pavilhão 4. 

 
Decisões: 
1) Foi aprovada com algumas alterações a Ata 15. 
2) Inicialmente o presidente apresentou uma proposta inicial de formação de 

grupos de trabalho que ficariam assim constituídos: 
a. Pesquisa e Pós-Graduação: Nísia Krusche e Humberto Piccoli 
b. Extensão: Ivalina Porto 
c. Biblioteca: Luiz Augusto Pinto Lemos   
d. Hospital Universitário: Obirajara Rodrigues e Zulema Hernandes 
e. Graduação: Cristina Zardo e Cláudio Omar Nunes 

Ainda falta constituir o grupo de trabalho da Gestão e os demais integrantes da 
comissão serão incluídos em cada um dos grupos. 
3) A seguir, com a condução da Profa. Suzi Samá Pinto, foi realizada uma 

ampla discussão a partir da análise de componentes principais aplicada às 
respostas dos questionários respondidos pelos alunos do Curso de 
Biblioteconomia. Após a análise fatorial o conjunto de perguntas ficou assim 
distribuído: 

 

Fator I 

Questão 
Carga 

Fatorial 

5 Os professores demonstram satisfação em ensinar. 0,69 

37 A bibliografia utilizada nas disciplinas é de boa qualidade. 0,68 

28 Os estudantes apresentam interesse pelo processo ensino-
aprendizagem. 

0,67 

8 Os professores apresentam disposição para atendes aos estudantes 
fora dos horários de aula. 

0,66 

36 Há integração entre as disciplinas do curso. 0,59 

1 Os professores possuem domínio dos assuntos tratados. 0,54 

18 A biblioteca conta com espaço físico adequado para estudo e 
consulta. 

0,53 

31 Os estudantes utilizam os canais institucionais para apresentação de 
suas demandas e sugestões. 

0,52 

9 Os professores dispensam aos estudantes tratamento cordial e 
respeitoso. 

0,51 

 



 

Fator II 

Questão 
Carga 

Fatorial 

23 Os equipamentos disponíveis são em quantidade adequada à 
demanda. 

0,77 

17 
A quantidade de livros e periódicos existente na biblioteca atende às 
necessidades das disciplinas. 

0,76 

22 Os equipamentos utilizados são compatíveis com as necessidades 
do curso. 

0,70 

16 
A qualidade dos livros e periódicos disponíveis na biblioteca atende 
às necessidades das disciplinas. 

0,67 

35 A relação entre a carga horária teórica e prática é adequada. 0,64 

20 As cadeiras das salas de aula são confortáveis. 0,64 

19 As salas de aula são salubres (boa iluminação, conforto térmico e 
acústico). 

0,56 

34 Há integração entre teoria e prática. 0,54 

26 Os horários dos ônibus atendem às necessidades dos estudantes. 0,51 

 

Fator III 

Questão 
Carga 

Fatorial 

4 Os professores apresentam clareza na exposição dos temas 
abordados. 

0,76 

21 As dependências em geral apresentam níveis adequados de 
limpeza e conservação. 

0,70 

2 Os professores relacionam o conteúdo teórico apresentado com a 
prática. 

0,66 

11 Os professores elaboram avaliações compatíveis com o conteúdo 
desenvolvido. 

0,61 

30 O nível de preparo dos colegas da turma é adequado às 
necessidades do curso. 

0,59 

25 
As condições de segurança do campus (vias de acesso, salas de 
aula, laboratórios, gabinetes, etc.) são satisfatórias. 

0,52 

3 Os professores possuem habilidade em despertar o interesse dos 
estudantes pela disciplina. 

0,51 

 

Fator IV 

Questão 
Carga 

Fatorial 

13 Os professores são assíduos (não faltam às aulas). 0,75 

14 Os professores cumprem os horários de início e término das aulas. 0,72 

12 
Os professores promovem ações que ajudam na formação dos 
estudantes (atitude, normas e valores). 

0,55 

6 Os professores têm interesse pelo aprendizado dos estudantes.  0,54 

 



Questões sem cargas fatoriais altas. 

Questão 
Carga 

Fatorial 

7 Os professores possuem disposição ao diálogo, respeitando pontos 
de vista contrários. 

 

10  Há incentivo ao uso dos livros e periódicos disponíveis.  

24 A alimentação oferecida nas lancherias e restaurantes é de boa 
qualidade. 

 

29 O relacionamento entre os colegas é bom.  

33 Há clareza quanto à utilidade das disciplinas para a capacitação 
profissional. 

 

 
As questões 1, 37, 14 e 26, nesta ordem, foram as mais significativas na 
análise de regressão.  
A discussão realizada ilustrou o processo de análise que será desenvolvido 
pela Comcur de Biblioteconomia e definiu a utilização do instrumento para os 
demais cursos. A única alteração sugerida foi  a separação das perguntas que 
incluem livros e periódicos, uma vez que, com a disponibilidade do Portal de 
Periódicos da CAPES, há ampla possibilidade de acesso a periódicos o que 
não acontece com os livros. Desta forma a presidência ficou incumbida de 
sugerir uma nova redação às questões 16 e 17, para a próxima reunião.  
 
 
 
 

 
Humberto Camargo Piccoli 

Presidente da CPA 
(A via original encontra-se assinada) 

 
 

 


