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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

 

ATA nº 069/2017 

 

 

 

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e dezessete, 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 extraordinária, com a seguinte pauta: 1) Aprovação da Ata da 

reunião anterior n° 068/2017; 2) Aprovação do Relatório de Autoavaliação 

Institucional 2016 a ser encaminhado ao MEC/INEP; 3) Análise do instrumento de 

Avaliação da Imagem da FURG e; 4) Aprovação da Ata da reunião extraordinária 

nº 069/2017. Estiveram presentes pela CPA: Lívia Castro D'Avila, Maíra Carneiro 

Proietti e Rita de Cássia Grecco dos Santos, como titulares. Justificaram ausência, 

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

e os suplentes Artur Roberto de Oliveira Gibbon e Daza de Moraes Vaz Batista 

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

Luiz Eduardo Maia Nery - Diretor da DAI, 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. Antonio Carlos Sampaio Dalbon, Coordenador de Avaliação 

Institucional, justificou ausência. Iniciando a reunião, Lívia passou para o primeiro 

item da pauta, "Aprovação da Ata da reunião anterior nº 068/2016", a qual foi 

aprovada. Quanto ao segundo item da pauta, “Aprovação do Relatório de 

Autoavaliação Institucional 2016 a ser encaminhado ao MEC/INEP”, Luiz informou 

as últimas modificações feitas, principalmente na Introdução e nas Considerações 
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Finais, as quais foram positivas para o crescimento da qualidade do Relatório. 

Lívia então perguntou sobre a aprovação do mesmo, o qual foi aprovado por 

unanimidade pelos membros presentes. Em relação ao terceiro item da pauta: 

"Análise do instrumento de Avaliação da Imagem da FURG”, Lívia falou que é 

necessária uma análise do instrumento para que seja providenciado o teste-piloto. 

Luiz sugeriu a criação de uma subcomissão responsável pela aplicação do teste-

piloto, e a partir dos resultados será feito um relatório a ser entregue à nova 

composição da CPA, a sugestão foi aprovada pelos membros presentes. 

Seguindo para o quarto item da pauta: "Aprovação da Ata da reunião 

extraordinária nº 069/2017", a qual foi aprovada. 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 
                Estagiária da DAI                                             Presidente da CPA 


