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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

 

ATA nº 066/2016 

 

 

 

Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, 

na sala da Diretoria de Avaliação Institucional da Pró-Reitoria de Planejamento e 

Administração - PROPLAD, no Campus Carreiros, foi reunida a Comissão Própria 

de Avaliação - CPA, em reunião ordinária, com a seguinte pauta: 1) Aprovação da 

Ata da reunião anterior nº 065/2016; 2) Estrutura do Relatório Anual 2016 - MEC; 

3) Avaliação Docente pelo Discente (panorama atual); 4) Assuntos gerais. Esteve 

presente pela CPA: Lívia Castro D'Avila, como titular. Justificaram ausência, os 

titulares: Alexandra Medeiros Souza de Freitas, Eder Mateus Nunes Gonçalves, 

Jane Marlete Corrêa Cardoso, Maíra Carneiro Proietti e Rita de Cássia Grecco dos 

Santos; e os suplentes Daza de Moraes Vaz Batista Filgueira e Vanessa Carratu 

Gervini. Pela Diretoria de Avaliação Institucional - DAI, fizeram parte da reunião 

Luiz Eduardo Maia Nery - Diretor da DAI, Antonio Carlos Sampaio Dalbon, 

Coordenador de Avaliação Institucional, Elisângela Freitas da Silva, Assistente em 

Administração e as estagiárias da unidade: Bárbara Silva Rodrigues e Maíra Ávila 

Nicolini. O estagiário Thiago Muna Olinto, justificou ausência. Iniciando a reunião, 

Lívia passou para o primeiro item da pauta, "Aprovação da ata da reunião anterior 

nº 065/2016", a qual foi aprovada. Quanto ao segundo item da pauta, "Estrutura do 

Relatório Anual 2016 - MEC", Luiz comentou sobre algumas modificações na estrutura 

do relatório para uma melhor adequação à Nota Técnica nº 65. Em relação ao terceiro 

item: "Avaliação Docente pelo Discente (panorama atual)", Luiz e Dalbon 

informaram que a participação dos discentes até o momento está 
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aproximadamente 50% maior que a participação do ano anterior, e que isto se 

deve, além das divulgações, ao auxílio dos petianos que utilizam os tablets para 

abordagem de alunos em locais de circulação dos mesmos. Lívia comentou que 

fará uma divulgação da Avaliação na plataforma Moodle com seus alunos, e 

também falou sobre a provável necessidade de prorrogação do prazo do processo 

avaliativo, devido à greve. Seguindo para o quarto item da pauta: "Assuntos 

gerais", Luiz informou sobre o status do Relatório de Avaliação dos Recém-

doutores, o qual já foi enviado para a PROPESP, para serem feitas as 

considerações finais, e está no aguardo do retorno dessa Pró-reitoria. Quanto aos 

Relatórios Gerenciais foi comentado que os Relatórios dos cursos de Arquivologia, 

Comércio Exterior, Medicina e Tecnologia em Gestão Ambiental - SLS, foram 

impressos e será combinada uma data para entrega dos mesmos, mas estes já 

estão disponíveis na página da FURG, no site da Avaliação Institucional. O prazo 

de retorno das unidades com seus respectivos relatórios encerrava-se nesta data, 

18/11, alguns cursos retornaram com seu material. A respeito da apreciação do 

CONSUN da proposta de alteração da Resolução nº 022/2009, Luiz informou que 

no dia 21/11, terá uma reunião com a Conselheira Leila para esclarecimento de 

algumas dúvidas, e então após a aprovação da Câmara, a proposta poderá ser 

submetida na próxima reunião do CONSUN, em dezembro. E devido a proposta 

ainda não ter sido aprovada, foi necessária a prorrogação dos prazos dos 

mandatos dos membros da CPA, feita através da Portaria nº 2295/2016, a qual 

prorroga os mandatos até o dia 31/03/2017. Em relação à nova página da 

Avaliação Institucional no site da FURG, foi informado que a mesma já está 

disponível para acesso. Sobre a avaliação da Imagem da FURG, Lívia informou 

que já está com a estrutura de proposta para o questionário em andamento e que 

assim que possível encaminhará para os demais membros da CPA e DAI para 

análise. Quanto ao Portal do Egresso, Dalbon informou que está no aguardo do 

NTI. A professora Angélica havia feito um convite para a CPA e a DAI participarem 

do Seminário de Avaliação do curso de Biblioteconomia o qual estava agendado 

para o dia 25/11, mas devido à greve o mesmo foi adiado. Encerrando a reunião, 

Lívia  comentou que enviará um email para os demais membros da CPA, 
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informando da necessidade de uma reunião ainda no início de dezembro. Eu, 

Elisângela Freitas da Silva lavrei esta Ata que vai por mim assinada e pela 

Presidente da CPA.   

 

 

 

          
ELISÂNGELA FREITAS DA SILVA                            LÍVIA CASTRO D’AVILA 
    Assistente em Administração                 Presidente da CPA 
 
 


