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Reunião n

o
 02 

Data: 09/05/05 

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); José Flávio 

(Pro Tempore); Antônio Dalbon (Pro Tempore); José Resmini Figurelli (Pro Tempore); 

Eva Floriana O. Dala Riva (Titular); Jhonatan Rizzi (Titular); André Luis Tibola 

(Suplente); Marcelo Alexandre Bruno (Titular); Lídia Cruz Nunes (ausência justificada); 

Honly Cadaval (Suplente); Eduardo Adamczyk (ausência justificada); Pela CI - Ernesto 

Pinto; e Roni de Azevedo e Souza – Secretário de Avaliação Institucional (Portaria do 

Reitor N
o
 898/2005).  

 

Proposta de Pauta:  

 

1) Informes; 

2) Análise da ATA da posse dos membros da CPA e primeira reunião da CPA; 

3) Apresentação do Projeto de Auto-Avaliação da FURG; 

4) Estruturação dos Grupos de Trabalho com base nas dez dimensões do SINAES 

(composição, o que avaliar? como avaliar?); 

5) Definição do texto preliminar do Boletim CPA 01/05 (divulgar a composição da 

CPA, suas atribuições, o Projeto de Auto-Avaliação da FURG, e os movimentos 

iniciais visando implementar a segunda etapa do primeiro ciclo avaliativo – 

formação dos Grupos de Trabalho/dimensões, o que avaliar? como avaliar?, etc...) 

Responsáveis pela elaboração do texto a ser analisado na próxima reunião 

6) Assuntos Gerais 

 

Informes: I) O Professor Ernesto disse que o Conselho Departamental homologou o Ato 

Executivo n
o
 013/2005, o qual criou a Secretaria de Avaliação Institucional (SAI), 

tendo por finalidade assessorar e instrumentalizar as unidades, grupos de trabalho e 

comissões, operacionalizando o processo de avaliação da Instituição. A SAI será 

coordenada pelo Secretário de Avaliação Institucional, Prof. Roní de Azevedo e Souza. 

Nas discussões ocorridas nos Conselhos Superiores, CONSUN, COEPE e CODEP 

ficou claro o papel estratégico que a SAI, em articulação com a CPA, desempenha para 

o sucesso da implantação da cultura da avaliação, como processo permanente de auto-

conhecimento da FURG. Continuando, o Prof. Ernesto comunicou que houve reunião 

(ATA de presença em anexo), em 05/05 às 10h, visando sensibilizar os Técnicos 

Administrativos e Marítimos a participarem do processo de eleição para definição da 



representação deste segmento na CPA. Foi entregue aos presentes a Portaria do Reitor 

N
o
 947/2005 (institui a CPA), a qual modifica os termos da Portaria do Reitor N

o
 

934/2005 no que diz respeito os suplentes da representação da sociedade.  

II) O Prof. Roní relatou que esteve na 6ª feira passada em um Colóquio na UFRGS com 

o Prof. ELIEZER PACHECO, Presidente do INEP-MEC. Inicialmente foi feita uma 

apresentação sobre o INEP, com respeito à Avaliação novamente obteve-se que os 

projetos de Auto-Avaliação foram analisados por especialistas e o resultado será 

brevemente disponibilizado a cada Instituição. O INEP está prevendo uma grande 

demanda de atividades. Em relação à divulgação dos resultados do ENADE, o Prof. 

Eliezer disse que a manipulação dos dados é de responsabilidade dos meios de 

comunicação. Ocorreram várias críticas ao sistema de entrada de dados nos formulários 

do INEP e sugestão que o processo seja alterado aos moldes do programa do Imposto 

de Renda, ou seja, com a possibilidade de não ser preenchido “on line”, o que facilitaria 

o processo. III) A Profª. Cristina relatou que, conforme já foi noticiado na mídia, a 

FURG teve dois cursos participando do ENADE – Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes que é um instrumento do SINAES, nele os estudantes do curso de 

Enfermagem obtiveram conceito 5 e os estudantes do curso de Medicina obtiveram 

conceito 4. E que esta nota obtida vai representar 20% na avaliação institucional. 

     

Decisões: 

1) A proposta de pauta foi aprovada; 

2) Realizar reunião, na próxima semana, da CPA às 8h - quarta-feira (18/05); 

3) Após algumas alterações foi aprovada a ATA da posse dos membros da CPA; 

4) Houve consenso em relação à necessidade de que a CPA conheça todos os 

documentos correspondentes à Lei do SINAES. Estes documentos (Roteiro de 

Auto-Avaliação, Diretrizes para a avaliação das IFES, Portaria N
o
 2.051, e o 

instrumento de avaliação externa para fins de credenciamento e recredenciamento 

de instituições de ensino superior estão disponíveis no site da CPA 

http://www.furg.br/avalia. Até agora foram entregues os seguintes 

documentos: 1) Roteiro de Auto-Avaliação, com a Lei do SINAES; Regimento da 

CPA e o Projeto de Auto-Avaliação. Na próxima reunião será entregue o 

instrumento de avaliação externa.      

5) Apresentação na próxima reunião de conteúdos com base nas dez dimensões do 

SINAES e do Instrumento de avaliação externa atualmente disponível para 

Credenciamento e Recredenciamento das IES, visando à homogeneização dos 

conhecimentos dos membros da CPA; 

6) Continuar na próxima reunião a discussão sobre a Formação e Estruturação dos 

Grupos de Trabalho (composição, o que avaliar? como avaliar?); 

7) Definição do texto preliminar do Boletim CPA 01/05 – ficou para ser discutido na 

próxima reunião. 

 

 

        Ernesto Luiz Casares Pinto 

    Presidente ProTempore da CPA  

         Vice-reitor da FURG 

           (A via original encontra-se assinada) 

http://www.furg.br/avalia

