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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

 

ATA nº. 051/2015 

 

 

Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e quinze, às treze horas e trinta 

minutos, na Sala de Reuniões da Pró Reitoria de Planejamento e Administração -

PROPLAD no Câmpus Carreiros, foi reunida a Comissão Própria de Avaliação - 

CPA, em reunião ordinária, com a seguinte pauta: 1) Leitura da ata da reunião 

anterior 050/2015; 2) Apresentação do modelo de Relatório de Autoavaliação 

Institucional 2015, apresentado pela profa. Livia, para ser encaminhado às 

Unidades Acadêmicas (discussão do modelo); 3) Apresentação do Cronograma de 

atividades da DAI para o ano de 2015; 4) Resultado da análise feita pela CPA, na 

deliberação 054/2010 e na Resolução 022/2009 (atividade consta da ata 

050/2015, anexo Deliberação 054/2010 e Resolução 022/2009); 5) Assuntos 

Gerais. Estiveram presentes pela CPA: Alexandra Medeiros Souza de Freitas, 

Lívia Castro D’Ávila, Maira Carneiro Proietti e Patrícia Leivas Costa, como 

titulares. Eder Mateus Nunes Gonçalves e Rita de Cássia Grecco dos Santos 

justificaram ausência. Nenhum suplente esteve presente na reunião. Pela Diretoria 

de Avaliação Institucional - DAI, fizeram parte da reunião o Prof. Guilherme Lerch 

Lunardi - Diretor da DAI, o Adm. Antonio Carlos Sampaio Dalbon, membro da DAI 

e Rodrigo de Oliveira Benites, estagiário da Unidade. Dando início à reunião, Lívia 

Castro D’avila, como presidente da CPA, passou para o primeiro item da pauta 

“Leitura da ata da reunião anterior 050/2015”. Rodrigo fez a leitura da ata, a qual 

foi aprovada. Seguindo para o segundo item da pauta “Apresentação do modelo 

de Relatório de Autoavaliação Institucional 2015, apresentado pela profa. Lívia, 

para ser encaminhado às Unidades Acadêmicas (discussão do modelo)”, Lívia fez 

a apresentação do material elaborado em conjunto com a DAI, bem como fez 

algumas sugestões para discussão com o grupo. Em comum acordo, foi 

deliberado que, quanto aos gráficos do ENADE, serão apresentados aqueles em 

que os resultados apresentaram baixa avaliação, como medida para que estes 

itens sejam trabalhados para melhor, ficou acordado que itens com médias abaixo 

de 3,5 serão considerados prioritários e serão destacados para melhorias; quanto 
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à avaliação qualitativa docente pelo discente, todos concordaram em retirar os 

comentários, tendo em vista que os coordenadores de curso possuem este 

material. Lívia finalizará este material em conjunto com a DAI para que, após, o 

mesmo seja enviado por e-mail a todos os membros da CPA para que na próxima 

reunião ordinária seja discutido e aprovado. Seguindo para o terceiro item da 

pauta “Apresentação do Cronograma de atividades da DAI para o ano de 2015”, 

Dalbon e Guilherme apresentaram o cronograma de todas as atividades que serão 

desenvolvidas ao longo do ano de 2015. O cronograma será enviado a todos os 

membros para que, na próxima reunião, seja aberto espaço para sugestões. 

Quanto ao quarto item da pauta “Resultado da análise feita pela CPA, na 

deliberação 054/2010 e na Resolução 022/2009, atividade consta da ata 

050/2015. Anexo Deliberação 054/2010 e Resolução 022/2009”, o grupo decidiu 

que este material será mandado novamente para todos os membros para que seja 

analisado e na próxima reunião será reavaliado minuciosamente e de forma mais 

efetiva, tendo em vista que todos já terão estudado o material. Já quanto ao quinto 

item da pauta “Assuntos Gerais”, Dalbon e Guilherme lembraram os presentes que 

o curso de Biblioteconomia passará por avaliação do MEC no dia 08/06 às 16 

horas na Sala da Coordenação de curso de Biblioteconomia, no prédio novo do 

ICHI. A DAI manterá contato com todos os membros da CPA (titulares e 

suplentes) para que participem da reunião da CPA junto com os avaliadores do 

MEC. Os presentes acordaram, também, em ter uma representação mínima de 5 

membros da CPA em todas as avaliações do MEC, de forma que todos os 

membros participem, de acordo com a sua disponibilidade. Para isso, serão 

enviados e-mails quando houver avaliações, solicitando que os membros se 

disponibilizem a participar dessas reuniões. Lívia deu a sugestão de que as atas 

das reuniões sejam enviadas por e-mail para que, no dia da reunião somente 

sejam aprovadas, sem leitura, a sugestão foi aceita. Por fim, a Professora Lívia 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Rodrigo de 

Oliveira Benites, lavrei esta Ata que vai por mim assinada e pela Presidente da 

CPA. 
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