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Reunião n

o
 06 

Data: 06/06/05 

Dia: Segunda-Feira 

Hora: 17h 

Local: Sala de reuniões da PROPLAN 

 

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 (Suplente); Fernando 

Balansin (Titular); Zulema Helena Hernandes (Titular) e Mara Regina Ramos Corrêa 

(Suplente); José Flávio Ávila (Titular) e Márcio Luís Soares de Brito (Suplente); Eva 

Floriana O. Dala Riva (Titular); André Luis Tibola (Suplente); André Lemes da Silva 

(Suplente); Lídia Cruz Nunes (Titular); Honly Cadaval (Suplente); e Ronaldo Ortiz Cunha 

(Suplente). Pela CI - Ernesto Pinto; Eli Silva; Antônio Dalbon; José Resmini Figurelli; 

Luiz Eduardo Nery e Roni de Azevedo e Souza – Secretário de Avaliação Institucional. O 

Reitor João Carlos Brahm Cousin participou da reunião no período correspondente à 

eleição do presidente da CPA. 

Pauta:  

1) Informes; 

2) Análise da ATA 05 da CPA; 

3) Eleição do Presidente da CPA e de seu substituto, conforme Art. 12 da Resolução 

CONSUN N
o
 034/04, de 20/12/2004;  

4) Apresentação do 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 (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...) 

Responsáveis pela elaboração do texto??  

6) Assuntos Gerais 

Informes: I) O Prof. Ernesto disse que se manifestou no CONSUN, em reunião de 

03/06/05, relatando o trabalho realizado pela Comissão de Implantação (CI) para que a 

CPA fosse constituída nos termos da Resolução CONSUN N
o
 034/04, bem como a 

situação atual da execução pela CPA da segunda etapa do Projeto de Auto-Avaliação 

Institucional da FURG, denominada “desenvolvimento”. O CONSUN, na oportunidade, 

apreciou e aprovou a Indicação do Reitor, sustando o processo de avaliação docente 

pelo discente relativo ao primeiro semestre de 2005, por considerar que este deve estar 

inserido no processo mais amplo de auto-avaliação da Instituição. Houve intenso debate 

sobre o assunto e o grande desafio da CPA é sensibilizar os discentes sobre a 



importância do projeto de auto-avaliação que está em curso de forma que no segundo 

semestre a avaliação docente pelo discente seja aplicado. 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. Desta forma a CPA 

terá que levar em conta o conteúdo deste trabalho. Foi consenso no CONSUN que o 

processo de avaliação docente pelo discente deve fazer parte da auto-avaliação 

institucional, e que este deve aplicado no segundo semestre de 2005; II) A Prof
a
 

Cristina entregou uma cópia do Projeto Político Pedagógico da FURG a cada um dos 

presentes, comunicando que a Prof
a
 Walkíria Costa fará a apresentação da metodologia 

utilizada para construção do referido Projeto, bem como de avaliação das disciplinas, na 

próxima reunião – 15/06 às 8h; III) O Eng
o
 Figurelli disse que encaminhou, via e-

mail, aos membros da CPA, o arquivo correspondente ao trabalho de sistematização das 

discussões ocorridas nos Grupos de Trabalho referentes ao Plano Institucional 2003-

2006. IV) O Eng
o
 Figurelli disse que conversou com o Superintendente de 

Administração de Recursos Humanos, Econ. Cláudio Paz de Lima, para que seja feita 

uma apresentação sobre a situação atual do processo de Avaliação dos técnicos 

administrativos e marítimos; V) O Prof. Roni disse que a Pró-Reitora de Assuntos 

Comunitários e Estudantis, Darlene Torrada, colocou-se à disposição para expor o 

trabalho realizado pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e 

Estudantis (FONAPRACE), visando à avaliação da extensão. 

Decisões: 

1) Após algumas alterações, a ATA 05 da CPA foi aprovada; 

2) O Prof. Humberto Camargo Piccoli foi eleito por aclamação como Presidente da 

CPA. A eleição do seu substituto ficou para ser definida posteriormente. O Reitor 

João Carlos Brahm Cousin cumprimentou o Prof. Piccoli, manifestando a sua 

extrema satisfação em relação ao excelente trabalho realizado pela Comissão, 

reiterando a sua importância estratégica, a fim de qualificar cada vez mais a FURG; 

3) A Profa Walkíria Costa fará a apresentação da metodologia utilizada para 

construção do Projeto Político Pedagógico da FURG, bem como de avaliação das 

disciplinas (semana de discussão curricular), na próxima reunião da CPA– 15/06 às 

8h;  

4) A Pró-Reitora de Assuntos Comunitários e Estudantis, Darlene Torrada, exporá o 

trabalho realizado pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários 

e Estudantis (FONAPRACE), visando à avaliação da extensão; 

5) O Superintendente de Administração de Recursos Humanos, Econ. Cláudio Paz de 

Lima, fará uma apresentação sobre a situação atual do processo de Avaliação dos 

técnicos administrativos e marítimos;  

6) A Definição do texto preliminar do Boletim CPA 01/05 ficou para ser analisado na 

próxima reunião. 

        Ernesto Luiz Casares Pinto 

    Presidente ProTempore da CPA  

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

 


