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Aos treze dias do mês de março de dois mil e dezessete, 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 067/2016; 2) Análise prévia do Relatório de 

Autoavaliação Institucional 2016 a ser encaminhado ao MEC/INEP; 3) Congresso 

de Autoavaliação agendado para novembro - dias 21/11/2017 e 22/11/2017 – 

CIDEC SUL e; 4) Assuntos gerais. Estiveram presentes pela CPA: Lívia Castro 

D'Avila e Rita de Cássia Grecco dos Santos, como titulares. Como suplente esteve 

presente, Daza de Moraes Vaz Batista Filgueira. Justificaram ausência, os 

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

Maíra Carneiro Proietti e o suplente Artur Roberto de Oliveira Gibbon. 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, Rosaura Alves da Conceição, Coordenadora de Pesquisa 

Institucional, Elisângela Freitas da Silva, Assistente em Administração, e as 

estagiárias da unidade: Bárbara Silva Rodrigues e Maíra Ávila Nicolini. Iniciando a 

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

anterior nº 067/2016", a qual foi aprovada. Quanto ao segundo item da pauta, 

“Análise prévia do Relatório de Autoavaliação Institucional 2016 a ser 

encaminhado ao MEC/INEP”, Luiz informou as mudanças no item II - Metodologia, 
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para que o Relatório esteja em conformidade com a Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES N° 065/2014, e as avaliações ficassem agrupadas de 

acordo com cada eixo do SINAES. Dando continuidade, Luiz apresentou os 

demais textos alterados e adicionados como a Avaliação dos Recém-doutores e 

as considerações das pró-reitorias a respeito dos cursos. Luiz salientou que ainda 

faltam dados e textos a serem recebidos para concluir alguns itens do relatório. 

Lívia ressaltou a contribuição das pró-reitorias como um ponto positivo para o 

Relatório de 2016, e que pela PROGRAD um dos aspectos citados foi a baixa 

participação dos alunos nos processos avaliativos. Luiz informou que nas reuniões 

feitas com as pró-reitorias, foi combinado que neste ano de 2017, um dos meios 

de mobilizar os alunos será via Diretórios Acadêmicos. Para finalizar esse item da 

pauta, Lívia pediu que a DAI encaminhasse o Relatório de Autoavaliação 

Institucional 2016, por e-mail, aos membros, para apreciação e contribuição, 

também citou alguns pontos que deveriam ser inseridos no Item VI - 

Considerações Finais. Em relação ao terceiro item: "Congresso de Autoavaliação 

agendado para novembro - dias 21/11/2017 e 22/11/2017 – CIDEC SUL”, foi 

informado que o CIDEC SUL já está reservado, os coordenadores e diretores já 

foram informados, e será preciso uma discussão para elaborar a programação. 

Seguindo para o quarto item da pauta: "Assuntos gerais", informou-se que a 

Avaliação Docente pelo Discente não alcançou a meta de percentual de 

participação dos discentes. A greve foi apontada como uma das principais causas 

da baixa participação. A colaboração dos petianos na Avaliação Docente pelo 

Discente proporcionou um maior conhecimento do processo avaliativo, porém a 

média ficou semelhante aos anos anteriores. O relatório da avaliação Docente 

pelo Discente foi encaminhado à PROGRAD para conhecimento do resultado. 

Sobre a avaliação da Imagem da FURG, Lívia encaminhará o instrumento por e-

mail para os membros da CPA. Outro assunto abordado foi o prazo de retorno das 

unidades quanto à indicação dos membros para  compor a nova CPA, o qual 

encerra-se no dia de hoje (13/03/17), a equipe da DAI continuará na cobrança das 

unidades que ainda não retornaram. Em relação à visita dos avaliadores externos 

do INEP ao curso de Tecnologia em Eventos (Santa Vitória do Palmar), Lívia vai 
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reforçar por e-mail a importância dos membros da CPA estarem presentes, 

Rosaura salientou que os membros devem estar comprometidos com o processo. 

A reunião para aprovação do relatório será agendada conforme término do 

mesmo. 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. 
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