
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
ATA 01/2006 DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 
Reunião no 01/2006 
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Local: Sala de reuniões da PROPLAN 
 
Presentes:  
CPA - Humberto Camargo Piccoli (titular), Cristina Maria Loyola Zardo (titular), 
Luiz Augusto Pinto Lemos (suplente), Cláudio Omar I. Nunes (suplente), Nísia 
Krusche (suplente);  
SAI - Antônio Carlos Dalbon e Roni de Azevedo e Souza (Secretário de Avaliação 
Institucional). 
Convidados: Suzi Samá Pinto, Celso Bernardino Marcos. 
Pauta:  
 

1) Informes: 
a) Foi realizada reunião extraordinária do Conselho Universitário no 

último dia 10 de março quando foram apresentados os resultados da 
Pesquisa de Satisfação dos Discentes dos cursos de graduação e os 
resultados parciais da Avaliação do Docente pelo Discente. Foi 
também acertado com os coordenadores dos cursos um cronograma 
para a análise dos resultados e realização dos seminários dos 
cursos (em anexo). 

b) A Avaliação do Docente pelo Discente está em fase final de 
preenchimento das planilhas, especialmente da Pós-Graduação e do 
CTI, assim como complementação dos dados da Graduação.  

c) Foi desenvolvido um Instrumento para Avaliação da Satisfação dos 
Servidores Técnicos Administrativos em Educação, com a 
participação da Superintendência de Recursos Humanos, SPO/SAS, 
membros da CPA e servidores convidados. O instrumento foi depois 
validado e o resultado foi positivo, estando pronto para aplicação.  

 
2) Atividades de Auto-Avaliação no primeiro semestre de 2006: 

a) Pesquisa de satisfação dos usuários do Hospital Universitário está 
em andamento, com a aplicação do instrumento de avaliação 
prevista para ser concluída no mês de março. 

b) Pesquisa de satisfação dos usuários da Biblioteca está em fase de 
elaboração de instrumento, tendo sido aplicado um piloto nos 
estagiários da Biblioteca Central do Campus Carreiros. 

c) Está sendo elaborado um questionário para Pesquisa de satisfação 
de docentes. Foi proposta a realização de pesquisa de opinião entre 



os docentes baseada em grupos focados, por área do conhecimento. 
Decidiu-se realizar uma experiência piloto em uma área, tarefa que 
será coordenada pela Profa. Nísia Krusche. 

d) Avaliação do Docente pelo Discente: os resultados serão enviados 
às Comissões de Curso e Departamentos que os utilizarão para a 
análise nos seminários da graduação. A CPA entende que não é de 
sua competência a divulgação destes resultados, uma vez que a 
matéria está regulamentada pelo Conselho Universitário. 
 

 
 

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


