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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

 

ATA nº. 037/2014 

 

 

 Aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze, às oito 

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

Administração no Campus Carreiros, foi reunida a Comissão Própria de Avaliação 

- CPA, com a seguinte pauta: 1) Leitura da ata da reunião anterior 035/2013, 2) 

Apresentação dos novos membros da CPA, biênio 2014/2015, 3) Atualizar ficha de 

cadastro de todos os membros da CPA para registro no e-MEC, 4) Autoavaliação 

na FURG e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, 5) 

Escolha do substituto do presidente da CPA biênio 2014/2015, 6) Ata nº 036/2013, 

reunião 036 de 13/12/2013 (definir elaboração), 7) Definir  forma de apresentar  

relatório de Autoavaliação 2013 ao MEC, 8) Datas das próximas reuniões da CPA, 

9) Atividades a serem desempenhadas até março de 2014 (com vistas a atender a 

legislação do SINAES – Relatório) e 10) Assuntos Gerais. Estiveram presentes 

pela CPA: Adriana Kivanski de Senna, Ana Furlong Antochevis, Carolina Veloso 

Costa, Eder Mateus Nunes Gonçalves, Jane Marlete Corrêa Cardoso, Marcelo 

Dutra da Silva e Valdenir Cardoso Aragão. Justificou ausência Luciana Silva 

Marca e Silvana Sidney Costa Santos.   

 Como convidado participou o pró-reitor de planejamento e administração 

Mozart Tavares Martins Filho. Pela Diretoria de Avaliação Institucional - DAI, fez 

parte da reunião o Adm. Antonio Carlos Sampaio Dalbon, Diretor da DAI - Pró 

Tempore e Eliza Antonini Schroeder, estagiária da mesma Unidade. Dando inicio a 
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reunião a Prof.ª Adriana passou para o primeiro item da pauta “Leitura da ata da 

reunião anterior 036/2013”, a qual foi lida e aprovada.    

 Logo após, no segundo item da pauta “Apresentação dos novos membros 

da CPA, biênio 2014/2015”, Antonio Dalbon apresentou os novos membros da 

CPA 2014/2015. Mozart falou sobre os novos membros da comunidade externa, 

que serão escolhidos na reunião do Conselho de Integração Universidade 

Sociedade - CIUS marcada para a primeira semana de fevereiro.  

 No item três da pauta “Atualizar ficha de cadastro de todos os membros 

da CPA para registro no e-MEC”, foi entregue aos presentes uma pasta contendo 

a Resolução 022/2009, a Deliberação 054/2010 e uma ficha de cadastro para os 

membros da CPA atualizarem suas informações para que seja feito  o cadastro da 

CPA no e-Mec.  

 No item quatro da pauta, “Autoavaliação na FURG e o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior – SINAES“, Dalbon apresentou histórico do 

processo de autoavaliação na FURG e a Lei do SINAES.  Mozart falou que a 

autoavaliação é uma necessidade imposta pelo MEC e ressaltou a importância 

das ações tomadas a partir das respostas obtidas neste processo de 

autoavaliação.  Adriana falou sobre o evento realizado em Porto Alegre , em 

outubro de 2013, que reuniu as CPA’s, onde foi apresentado o novo instrumento 

de autoavaliação e que esse novo instrumento exigirá das CPAs uma observação 

permanente em relação a articulação do PDI e os resultados evidenciados na 

avaliação de cada IFES.  Destacou ainda que este ano será o último relatório no 

antigo formato. Que será necessária uma adequação da CPA ao novo formato, 

não só apresentar dados mas também as ações que foram implementadas.  

 No quinto item da pauta “Escolha do substituto do presidente da CPA, 

biênio 2014/2015”, Dalbon falou, que terminou o mandato do substituto do 

presidente e que seria necessário a escolha de um novo membro da CPA para 

desempenhar esta função durante o biênio 2014/2015. Após algumas 

considerações feitas pelos membros da CPA, Ana Furlong falou, que embora 

estando a pouco tempo na Universidade se colocaria a disposição e aceitaria ser a 
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substituta do presidente, sendo aceita de forma unânime por todos os membros da 

CPA presentes na reunião 

 Já o sexto item da pauta “Ata nº 036/2013, reunião 036 de 13/12/2013 

(definir elaboração)”, Dalbon falou que nesta data foi feita uma reunião em que 

apenas ele,  Adriana e Luciana, estagiária da DAÍ, estiveram presentes. Sendo 

que pela CPA somente a professora Adriana estava presente. Os demais 

membros, alguns justificaram ausência e outros não compareceram, 

impossibilitando a realização da reunião e, que mesmo não tenha ocorrido 

reunião, deveria ser elaborada a ata 036/2013.   

 O sétimo item da pauta “Definir forma de apresentar relatório de auto-

avaliação 2013 ao MEC” Dalbon falou que sempre é feito no ano seguinte o 

relatório do ano anterior, e que as avaliações feitas neste ano foram: Avaliação do 

Ru, do SiB, a Avaliação do Docente pelo Discente e a Avaliação do HU. Éder 

perguntou se essas avaliações são feitas todos os anos. Dalbon falou que as 

avaliações são realizadas de acordo com o Programa de Avaliação Institucional da 

Universidade, também falou que as avaliações dos egressos e da comunicação 

social (meios de comunicação da Universidade) tiveram iniciadas as discussões 

(forma de operacionalização, instrumentos) no ano de 2013 e devem ser 

implementadas no ano corrente.  

 No oitavo item da pauta “Datas para próximas reuniões da CPA” foram 

sugeridas as seguintes datas 17/01, 07/02, 21/02, 07/03 e 21/03 as quais todos os 

membros presentes aprovaram.   

 O nono item da pauta “Atividades a serem desempenhadas até março de 

2014 (com vistas a atender a legislação do SINAES – relatório)” Dalbon falou 

sobre as avaliações realizadas em 2013 (SiB, RU, Avaliação do docente pelo 

discente e HU) e que essas avaliações, assim que concluídos os relatórios 

individuais, os mesmos irão fazer parte do Relatório de Autoavaliação da 

Universidade 2013, que tem que ser encaminhado ao MEC até o fim de março.  

 No décimo item da pauta “Assuntos Gerais” , em relação a avaliação dos 

egressos, Mozart ressaltou sua importância e relembrou que no inicio da década 

de 90 foi feita uma iniciativa de procurar saber a opinião dos egressos. Naquela 
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época, mesmo com todos os esforços envidados obteve-se uma pequena 

participação dos egressos. Essa iniciativa não teve continuidade nos anos 

seguintes. Posteriormente alguns cursos desenvolveram iniciativas de 

acompanhamento dos egressos, mas nenhuma de forma institucionalizada, e que 

neste momento a PROPLAD, a DAÍ, a PROGRAD, a PROPESP e o NTI, estão 

discutindo a criação de um Programa de Acompanhamento do Egresso da FURG. 

 Em relação às avaliações do HU, Dalbon falou que foram aplicados 1471 

questionários e que se encontram em fase de tabulação.  

 Sobre a Avaliação Docente pelo Discente, Dalbon apresentou o quadro 

com o número total de participantes até o dia 20/12/2013, prazo final da avaliação, 

falou da baixa participação dos alunos, e  que em virtude disso foi prorrogada até 

o dia 27 de janeiro para que possibilitasse a participação de um maior número de 

alunos.  

 Com relação a Comissão Própria de Avaliação – CPA, Marcelo sugeriu 

que a CPA tivesse suas atividades mais divulgadas, pois até os professores mais 

antigos desconhecem o que significa CPA. Sugeriu ainda, uma apresentação geral 

para cada unidade do que é a CPA, e qual é sua finalidade, propiciando assim, 

uma maior interação com as unidades. Carolina questionou se os estudantes da 

EAD participam das avaliações, após salientar que muitos destes estudantes não 

utilizam o sistema como ferramenta de acesso e talvez por isso não tenha ocorrido 

uma expressiva participação.  Mozart salientou que deve-se utilizar mais os meios 

de comunicação da Universidade para melhor divulgação dos processos 

avaliativos da FURG. Adriana sugeriu que fossem repassadas aos 

administradores das unidades acadêmicas, as informações sobre os processos 

avaliativos em curso, para que os mesmos ajudem a divulgar no âmbito da sua 

unidade. 

 Com relação às avaliações de Reconhecimento, Renovação de 

Reconhecimento de curso, Dalbon ressaltou a importância da presença da CPA e 

da DAÍ nas reuniões com diretores de unidades acadêmicas e coordenadores de 

curso, antes do encontro com os avaliadores. Esse contato anterior, possibilita a 

CPA e a DAI darem uma melhor contribuição ao processo, uma vez que tem 
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surgido diversos questionamentos por parte dos avaliadores. Adriana comentou 

que algumas vezes foi solicitada a presença de toda a CPA pelos avaliadores do 

MEC, e ressaltou a importância da participação de todos os membros da CPA nos 

processos avaliativos.  

 Por fim, a Prof.ª Adriana agradeceu a presença de todos e deu por 

encerrada a reunião. Eu, Eliza Antonini Schroeder, lavrei esta Ata que vai por mim 

assinada e pela Presidente da CPA.   

 

 

 

 

ELIZA  ANTONINI SCHROEDER       ADRIANA KIVANSKI DE SENNA 
Estagiária da DAI                                          Presidente da CPA 

                  (a via original encontra-se assinada) 


