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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

 

ATA nº 067/2016 

 

 

 

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às onze 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 066/2016; 2) Aprovação da proposta de Sumário do 

Relatório de Autoavaliação 2016 - para ser encaminhado ao INEP; 3)Pré – teste 

do instrumento da Pesquisa de Imagem da FURG; 4) Assuntos gerais. Estiveram 

presentes pela CPA: Alexandra Medeiros Souza de Freitas, Lívia Castro D'Avila e 

Maíra Carneiro Proietti, como titulares. Como suplente esteve presente, Tábata 

Martins de Lima. Justificaram ausência, os titulares: Eder Mateus Nunes 

Gonçalves, Rita de Cássia Grecco dos Santos; e a suplente Daza de Moraes Vaz 

Batista Filgueira. 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, e os estagiários da unidade: Bárbara Silva 

Rodrigues, Maíra Ávila Nicolini e Thiago Muna Olinto. Iniciando a reunião, Lívia 

passou para o primeiro item da pauta, "Aprovação da ata da reunião anterior nº 

066/2016", a qual foi aprovada. Quanto ao segundo item da pauta, “Aprovação da 

proposta de Sumário do Relatório de Autoavaliação 2016 - para ser encaminhado 

ao INEP”, Lívia comentou que foi enviada por email, aos membros da CPA, a 

proposta de alteração do sumário e salientou que as maiores mudanças 

ocorreram no desenvolvimento e na metodologia, Luiz informou que as mudanças 
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na reestruturação do Relatório de Autoavaliação, foram necessárias para deixá-lo 

mais próximo do que determina a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES N° 

065/2014. Explicou que a metodologia continuará sendo cumulativa ano a ano até 

o fechamento do ciclo avaliativo. O desenvolvimento conforme a nota técnica é 

pedida por eixos, portanto todo os processos avaliativos dos últimos três anos 

serão encaixados nos eixos de acordo com cada avaliação. O próximo item que 

sofreu alterações foi a análise dos dados, o qual será incluído as considerações 

solicitadas aos coordenadores de curso para preenchimento dos Relatórios 

Gerenciais, e posteriormente essas considerações encaminhadas a PROGRAD 

para que seja feita uma análise e por fim nos retorne com as considerações finais 

sobre a autoavaliação 2016 dos cursos de graduação. A mesma solicitação será 

feita a PROPESP para os cursos de pós – graduação. Em relação ao terceiro 

item: " Pré – teste do instrumento da Pesquisa de Imagem da FURG”, Luiz 

informou que em uma conversa informal com Glauber, surgiu a ideia de fazer um 

teste piloto utilizando os seus alunos para apoio nas entrevistas, devido a alguns 

fatos ocorridos, como a greve e a dificuldade de os petianos conseguirem aplicar a 

pesquisa ainda neste ano. O teste piloto será aplicado entre os meses de janeiro e 

fevereiro, e no mês de março será desenvolvida efetivamente a pesquisa. Lívia 

apresentou aos membros duas propostas de instrumento para a realização da 

pesquisa, todos os presentes optaram pelo segundo modelo, o qual acharam mais 

adequado para aplicação. Seguindo para o quarto item da pauta: "Assuntos 

gerais", Luiz apresentou uma tabela com o número de retorno dos Relatórios 

Gerencias, e entregou a Maíra Carneiro Proietti o Relatório Gerencial de 

Tecnologia em Gestão Ambiental – SLS, e a Alexandra Medeiros Souza de Freitas 

o Relatório Gerencial de Medicina, para serem entregues aos coordenadores de 

curso. Informou-se que a Avaliação Docente pelo Discente, foi prorrogada até o 

dia 23 de dezembro, devido à baixa participação dos alunos.  Em relação às 

reuniões do mês de março ficou decidido, em comum acordo, que haverá duas 

reuniões para aprovação do Relatório de Autoavaliação - 2016, portanto, a 

primeira reunião será para a apresentação do relatório, e ficou marcada para o dia 

13/03/2017, e a segunda para a aprovação do relatório, e ficou agendada para o 
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dia 20/03/2017. Por fim, a Presidente Lívia Castro D’Avila encerrou a reunião.  Eu 

Bárbara Silva Rodrigues, lavrei esta ata que vai por mim assinada e pela 

Presidente da CPA. 

 

 

 

 

 

 

  BÁRBARA SILVA RODRIGUES                                LÍVIA CASTRO D’AVILA 
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