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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

ATA nº 064/2016 

 

Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, 

na sala de reuniões 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 atas nº 062 e 

nº 063; 2) Avaliação sobre a Imagem da FURG; 3) Composição - Grupo de 

trabalho - Portal do Egresso; 4) Disponibilidade - horários Reuniões CPA ; e, 5) 

Assuntos gerais. Estiveram presentes pela CPA: Alexandra Medeiros Souza de 

Freitas, Lívia Castro D'Avila e Maíra Carneiro Proietti, como titulares. Como 

suplentes estiveram presentes, Daza de Moraes Vaz Batista Filgueira, Tábata  

Martins de Lima e Vanessa Carratu Gervini. Justificaram ausência: Eder Mateus 

Nunes Gonçalves e Rita de Cássia Grecco dos Santos. 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 a 

estagiária da unidade: Maíra Ávila Nicolini. Os estagiários, Thiago Muna Olinto e 

Bárbara Silva Rodrigues, justificaram ausência. Iniciando a reunião, Lívia passou 

para o primeiro item da pauta, "Aprovação das atas nº 062 e nº 063", as quais 

foram aprovadas. Quanto ao segundo item da pauta, "Avaliação sobre a Imagem 

da FURG",  Lívia comentou sobre o material que trouxe para reunião, o qual fez 

parte da sua dissertação de mestrado, sugerindo que a CPA analisasse e 

retornasse com sugestões. Alexandra perguntou quem será  o público alvo da 

pesquisa, como essa vai chegar até as pessoas. Luiz comentou que seria através 

de entrevistadores, mas sobre o público alvo é necessário um estudo mais 
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aprofundado. Maíra Proietti comentou que a pesquisa precisa ser compacta para 

ser mais atrativa. Lívia salientou que o modelo apresentado foi aplicado em uma 

universidade privada, sendo assim, em uma realidade diferente da FURG, 

necessitando de ajustes. Ficou combinado então, o envio do material por email 

para os membros da CPA analisá-lo. Luiz comentou sobre a possibilidade de 

chamar a Dra. Mauren, do IMEF, para auxiliar na elaboração da pesquisa. 

Vanessa também sugeriu a participação do servidor Glauber Gonçalves, do C3,  

para ajudar no mapeamento do público alvo. Alexandra sugeriu uma "pesquisa 

piloto" nos campi para teste. Lívia comentou sobre qual o melhor o período de 

aplicação da pesquisa, visto que é ano de eleição. Seguindo para o terceiro item 

da pauta "Composição - Grupo de trabalho - Portal do Egresso", Lívia comentou 

sobre o grupo de trabalho que terá a participação do servidor do NTI, Diogo de 

Oliveira; Dalbon como representante da Diretoria de Avaliação Institucional; pela 

Comissão Própria de Avaliação, a presidente Lívia e mais um membro a ser 

decidido conforme interesse ou disponibilidade. Dalbon falou que seria 

interessante a participação da PROGRAD através da Prof.ª Silvana Zasso, como 

também da Pesquisadora Institucional, Rosaura Alves da Conceição, que 

estiveram presentes no grupo de trabalho, o qual elaborou o projeto anterior; e, de 

outro servidor da PROGRAD que tenha interesse. Referente ao quarto item da 

pauta “Disponibilidade - horários Reuniões CPA”, Luiz informou que a partir da 

enquete realizada, a disponibilidade de horários para as reuniões da CPA, no 

segundo semestre de 2016, ficou às sextas-feiras à tarde, a próxima reunião já foi 

agendada para o dia 23/09/2016 às 14 horas. Seguiu-se  para o quinto item da 

pauta "Assuntos Gerais"; referente à Avaliação dos Recém-Doutores, Luiz 

apresentou um resumo da avaliação, uma amostragem dos resultados, explicou 

que será feita a análise para a conclusão da pesquisa e que na próxima reunião 

da CPA será apresentado um resultado mais detalhado desse processo avaliativo. 

Lívia comentou da importância desses resultados para a política de inserção. 

Quanto aos Relatórios Gerenciais, Luiz comentou que já foi feita a entrega aos 

cursos que têm previsão de visita dos avaliadores do INEP este ano, para que 

sejam preenchidos com as informações referentes às ações realizadas em 2015 e 
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considerações finais. Esse trabalho será apresentado na reunião do COMGRAD 

no dia 14/09/2016, sendo os relatórios de cada curso de graduação enviados por 

email, posteriormente. Lívia falou o quanto é importante a identificação da CPA  

por parte dos coordenadores e diretores presentes nessa reunião. Daza comentou 

que é fundamental a utilização dos Relatórios Gerenciais pelas unidades 

acadêmicas. Lívia argumentou que devem ser uma ferramenta de gestão, não 

visando apenas as avaliações externas mas também com o objetivo de melhorar a 

gestão do curso e da unidade. Quanto ao encaminhamento da Deliberação nº 

054/2010 – COEPEA, foi informado que a proposta já está em análise pela 

Câmara e será submetido ao Pleno na reunião do dia 26/08/2016 do COEPEA. A 

respeito da aprovação da proposta da nova resolução de composição da CPA, 

essa tem previsão de ser apreciada n reunião do CONSUN, em setembro. E, por 

fim, com relação ao simpósio AVALIES, Luiz informou que as providências para a 

participação da CPA e DAI, já foram feitas. Após a abordagem dos assuntos 

gerais da reunião, Alexandra perguntou sobre a função da ouvidoria da FURG, 

como funciona, quem faz parte e sugeriu a participação do responsável por esse 

setor em uma reunião da CPA. A Presidente Lívia Castro D’Avila agradeceu a 

presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Maíra Ávila Nicolini, lavrei 

esta Ata que vai por mim assinada e pela Presidente da CPA.   

 

 

 

 

          
MAÍRA ÁVILA NICOLINI                                                  LÍVIA CASTRO D’AVILA 
      Estagiária da DAI                                                            Presidente da CPA 
 
 
 
 
 


