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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

ATA nº 070/2017 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às nove horas, no 

Anfiteatro João Rocha – localizado ao lado 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) Apresentação 

dos membros que compõem a CPA – Biênio 2017/2018; 2) Atualização da ficha 

de cadastro de todos os membros da CPA, para registro no e-mec; 3) Escolha 

do(a) presidente e substituto(a); 4) Breve histórico dos processos de avaliação e 

planejamento da Universidade; 5) Definição da data da próxima reunião, e, 6) 

Assuntos Gerais. Estiveram presentes pela CPA: Adriana Kivanski de Senna, 

Alan Carvalho de Sousa Araújo, Anderson Orestes Cavalcante Lobato, Cícero 

André Gonçalves Cruz Vassão, Cristiane da Cunha Alves, Dulce Helena Porto 

Meirelles Leite, Gino Feijó Pohlmann, Jaciana Marlova Gonçalves Araújo, 

Jaqueline Garda Buffon, Jéssica Mauch Almeida, Lenice Dutra de Sousa, 

Lizandro Mello Pereira, Mairim Linck Piva, Michelle Reinaldo Protasio, Rafael 

Lipinski Paes, Tanise Paula Novello, Tiaraju Alves de Freitas e Vítor Irigon 

Gervini, como titulares. Como suplentes estiveram presentes: Andréa Edom 

Morales, Bibiana Schiavini Gonçalves, Dinalva Aires de Sales, Kelli da Rosa 

Ribeiro, Lilian da Silva Ney, Lívia Castro D'Avila, Mônica Wetzel, Paula Pereira de 

Figueiredo, Regina Helena da Silva Bueno e Rodrigo Rocha Davesac. 

Justificaram ausência, os titulares: Alexandra Medeiros Souza de Freitas, Elton 

Pinto Colares, Maíra Carneiro Proietti, Rita de Cássia Grecco dos Santos; e os 

suplentes: Carlos Eduardo da Rosa, Gionara Tauchen, Leda Maria Boeira 

Campelo e Luise de Oliveira Rodrigues. 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 
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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. Como convidado, o Pró-Reitor da PROPLAD, 

Mozart Tavares Martins Filho, iniciou a reunião dando as boas vindas aos novos 

membros da Comissão Própria de Avaliação - CPA, explicou a importância dessa 

na instituição e sua autonomia como comissão. A ex-presidente Lívia Castro 

D’Avila também deu as boas vindas aos membros e contou um pouco da trajetória 

da CPA. Luiz então apresentou a equipe da Diretoria de Avaliação Institucional – 

DAI. Dando continuidade, Luiz passou para o primeiro item da pauta, 

"Apresentação dos membros que compõem a CPA – Biênio 2017/2018", os quais 

apresentaram-se, informando sua lotação e atividade dentro da universidade. 

Quanto ao segundo item da pauta, "Atualização da ficha de cadastro de todos os 

membros da CPA, para registro no e-mec", foi explicado que os membros da CPA 

precisam ser cadastrados no e-mec, e para isso foi passada uma ficha para 

conferência e atualização dos dados cadastrais dos mesmos. Em relação ao 

terceiro item: "Escolha do(a) presidente e substituto(a)", Lívia explicou aos 

membros as funções da presidência, como a representatividade sempre que 

solicitada e a importância de trabalhar junto com os membros da CPA na 

condução dos processos avaliativos da instituição. Comentou também que a 

comissão funciona em conjunto e não há distinção dos membros em relação ao 

presidente. A partir dessa breve explanação da Prof.ª Lívia, foi aberto um espaço 

para que os membros presentes manifestassem interesse em presidir e copresidir 

a CPA, para o biênio 2017/2018. A Prof.ª Adriana Kivanski de Senna candidatou-

se à presidência, e a Psicóloga Escolar Jaciana Marlova Gonçalves Araújo, como 

substituta da presidência. Não havendo outros interessados, todos os membros 

presentes, aprovaram por aclamação. Seguindo para o quarto item da pauta: 

"Breve histórico dos processos de avaliação e planejamento da Universidade", 

Luiz iniciou, apresentando alguns tópicos da Lei Nº 10.861, de 14 de Abril de 2004 

e do novo Regimento da CPA, a Resolução Nº 027/2016 aprovada pelo 

CONSUN, em 09 de dezembro de 2016. Explicou que a CPA detectou algumas 

necessidades de mudanças, e a mais significativa, foi o aumento do número de 

membros, ressaltou o principal objetivo da CPA: "Coordenar e articular os 
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processos internos de avaliação institucional", como consta na Resolução nº 

027/2016, citada anteriormente. Apresentou também um fluxograma do Ciclo de 

Avaliação de acordo com a Lei do SINAES, que abrange a Avaliação Institucional 

(interna e externa), Avaliação de Cursos e ENADE; e complementou que a 

Avaliação Institucional interna (Autoavaliação), dá subsídios para a construção do 

Planejamento Estratégico da Universidade. Falou-se também sobre os Relatórios 

Gerenciais, um processo conduzido pela CPA, onde consta o apanhado de 

avaliações referentes a cada curso de graduação presencial e a distância, para 

que os gestores com essas informações possam realizar as melhorias 

necessárias. Esse processo foi posto em prática em 2016, para os cursos 

presenciais, e para o ano de 2017, os mesmos já estão sendo atualizados e 

abrangerá os cursos a distância. Dando sequência ao quarto item, foi 

apresentado o Ciclo da Autoavaliação (2014-2017) com as avaliações que já 

foram realizadas e que ainda serão feitas dentro desse período, ainda para fechar 

o ciclo avaliativo haverá a realização de um Congresso de Avaliação Institucional 

que já está marcado para os dias 21 e 22 de Novembro de 2017, no CIDEC Sul 

da FURG. A formatação do Congresso cabe aos membros da CPA com o apoio 

da DAI, portanto Luiz ressaltou que é fundamental a participação de todos. 

Continuando, o convidado, Diego D'Avila da Rosa, Diretor de Planejamento, 

apresentou um breve histórico sobre o Planejamento da Universidade desde a 

década de 70 até os dias de hoje, e também ressaltou a importância das 

avaliações realizadas para subsidiar o planejamento. Quanto ao quinto item da 

pauta: "Definição da data da próxima reunião", essa ficou agendada para o dia 

16/05/2017, e para as próximas reuniões será encaminhado aos membros, um 

instrumento (plataforma Doodle) para preencherem de acordo com suas 

disponibilidades de horário. Em relação ao sexto item da pauta: "Assuntos 

Gerais", foi apresentado também o site da Autoavaliação onde constam as 

informações da DAI e CPA. Rosaura conversou com os membros e pediu para 

que os mesmos se responsabilizem por suas atividades dentro da comissão e que 

participem dos processos avaliativos externos, pois o histórico de participação da 

CPA tem sido muito baixo. O Prof. Tiaraju Alves de Freitas salientou que é 

importante definir um horário para o término das reuniões. A nova Presidente 
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agradeceu a confiança dos membros, e falou que há muito o que fazer em termos 

de avaliação mas confia no potencial do novo grupo, e deu por encerrada a 

reunião. Eu Bárbara Silva Rodrigues, lavrei esta ata que vai por mim assinada e 

pela Presidente da CPA. 

 

 

 

 

 

 

  BÁRBARA SILVA RODRIGUES                         ADRIANA KIVANSKI DE SENNA 
                Estagiária da DAI                                      Presidente da CPA 
 
 


