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Reunião n

o
 05 

Data: 01/06/05 

Dia: Quarta-Feira 

Hora: 8h 

Local: Sala de reuniões do DMC 

 

Presentes: Pela CPA - Humberto Camargo Piccoli (Titular); Cristina Maria Loyola Zardo 

(Titular); Nisia Krusche (Suplente); Obirajara Rodrigues (Titular); Ivalina Porto (Titular); 

Arthur Roberto de Oliveira Gibbon (Titular); Cláudio Omar I. Nunes (ausência justificada); 

Fernando Balansin-Titular e Jacy Francisco Hornes- Suplente; Zulema Helena Hernandes – 

Titular e Mara Regina Ramos Corrêa – Suplente; José Flávio Ávila – Titular e Márcio Luís 

Soares de Brito – Suplente; Alda Zaccardi (Suplente); André Luis Tibola (Suplente); Lídia 

Cruz Nunes (Titular); Honly Cadaval (Suplente); Ronaldo Ortiz Cunha (Suplente). Pela CI 

- Ernesto Pinto; Antônio Dalbon; José Resmini Figurelli; Maria Elisabeth Itusarry; e Roni 

de Azevedo e Souza – Secretário de Avaliação Institucional. 

Pauta:  
1) Informes; 

2) Análise da ATA 04 da CPA; 

3) Apresentação do processo de avaliação qualitativo realizado para construir o Plano 

Institucional da FURG 2003-2006, dando continuidade à homogeneização dos 

conhecimentos dos membros da CPA (Figurelli); 

4) Identificação do que já existe de informação na FURG sobre o conteúdo do “núcleo 

básico e comum”, constante no documento do INEP/CONAES intitulado “Roteiro 

de Auto-Avaliação Institucional” (Adm. Dalbon e o Eng
o
 Figurelli); 

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...); 

6) Assuntos Gerais. 

 

1) Informes: I) O prof. Ernesto entregou a cada um dos presentes, cópia da Portaria do 

Reitor N
o
 1.037/2005, de 30/05/05, a qual designa a representação dos Técnicos-

Administrativos e Marítimos na CPA, conforme a seguir: Fernando Balansin-Titular e Jacy 

Francisco Hornes- Suplente; Zulema Helena Hernandes – Titular e Mara Regina Ramos 

Corrêa – Suplente; José Flávio Ávila – Titular e Márcio Luís Soares de Brito – Suplente. 

Finalizando, o Prof. Ernesto disse que os representantes foram eleitos no processo eleitoral 

conduzido pela APTAFURG, no qual concorreram seis chapas. II) O Prof. Ernesto relatou 

que houve a reunião com os Técnicos-Administrativos em 25/05 (quarta-feira) às 10h, no 

anfiteatro-térreo do Hospital Universitário. A lista de presença esta anexa a presente Ata; 

III) Para finalizar, foi informado pelo Prof. Ernesto que o CONSUN apreciará Indicação do 

Reitor, propondo a sustação do processo de avaliação docente pelo discente relativo ao 



primeiro semestre de 2005, por considerar que esta deve estar inserida no processo mais 

amplo de auto-avaliação da Instituição. O processo de avaliação docente pelo discente 

atende ao disposto nas resoluções CONSUN números 011/2000, 002/2001 e 003/2001, 

tendo sido aplicado o instrumento de avaliação previsto na Deliberação N
o
 044/97, de 

16/10/97, durante cinco semestres, a partir do segundo de 2000. Ocorre que ao longo do 

período constatou-se um decréscimo significativo da participação dos estudantes, atingindo 

o percentual médio de 6,03% no segundo semestre de 2002. O Processo N
o
 

23116.006000/2004-53 - instaurado em 31/05/04, com as referidas conclusões relativas ao 

estudo realizado pela Comissão formada pelos servidores Adilson Scott Hood do Amaral 

(Presidente), Antônio Carlos Sampaio Dalbon, Eli Sinnott Silva, Marcelo Vinicios de la 

Rocha Domingues e Marcos Antônio Satte de Amarante foi encaminhado à CPA, pelo 

Gabinete do CONSUN, para subsidiar  os trabalhos. IV) Relato dos Professores Roni e 

Piccoli sobre a reunião com a CPA-UFRGS: A visita permitiu que se conhecesse o projeto 

de avaliação da UFRGS, possibilitando que se veja com maior clareza o processo que 

deveremos desenvolver. O processo tem os mesmos fundamentos metodológicos que o 

realizado no nosso Plano Institucional, de forma que podemos aproveitar a experiência 

obtida. É importante ressaltar que foi criado na UFRGS um sistema de banco de dados para 

a auto-avaliação, onde todas as unidades envolvidas podem dispor de informações on-line. 

 

Decisões: 

1) O Prof. Ernesto levantou questão de ordem no início da reunião, pois a CPA está 

completa na sua formação de acordo com a Resolução CONSUN 034/04, de 

20/12/04. Desta forma, a eleição do Presidente pode ser feita hoje. Foi consenso que 

na próxima reunião da CPA - segunda-feira às 17h (06/06), na Sala de reuniões da 

PROPLAN, será realizada a eleição do Presidente da CPA e seu substituto. Logo 

após serão tratados outros assuntos; 

2) Após algumas alterações, a ATA 04 da CPA foi aprovada; 

3) O Eng
o
 Figurelli fará apresentação na próxima reunião sobre o processo de 

avaliação docente pelo discente, uma exigência das resoluções CONSUN números 

011/2000, 002/2001 e 003/2001, tendo sido aplicado o instrumento de avaliação 

previsto na Deliberação N
o
 044/97, de 16/10/97, durante cinco semestres, a partir do 

segundo de 2000; 

4) Na próxima reunião será entregue uma cópia do Projeto Político Pedagógico da 

FURG a cada um dos membros da CPA. A Prof
a 
Cristina Zardo fará contato com as 

Professoras Walkíria Costa e Elisabeth Schmidt, a fim de solicitar a apresentação da 

metodologia utilizada para construção do referido Projeto; 

5) O Eng
o
 Figurelli disponibilizará, aos membros da CPA, o arquivo correspondente 

ao trabalho de sistematização das discussões ocorridas nos Grupos de Trabalho 

referentes ao Plano Institucional 2003-2006; 

6) O texto preliminar do Boletim CPA 01/05 ficou a próxima reunião. 

 

        Ernesto Luiz Casares Pinto 

    Presidente ProTempore da CPA  

Vice-reitor da FURG 
(A via original encontra-se assinada) 

 


