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ATA nº. 038/2014 

 

 

 Aos vinte dias do mês de março de dois mil e quatorze, às nove horas, 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) Apresentação do novo diretor da DAI, 2) Leitura da ata da reunião 

anterior 037/2014, 3) Apresentação, análise, correção e aprovação do Relatório de 

Avaliação Institucional – 2013 para registro no e-mec, 4) Datas das próximas 

reuniões da CPA, 5) Sugestões de pauta para a próxima reunião da CPA, 6) 

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

Alexandra Medeiros Souza de Freitas, Jane Marlete Corrêa Cardoso, Marcelo 

Dutra da Silva. Justificou ausência Ana Furlong Antochevis, Eder Mateus Nunes 

Gonçalves,Silvana Sidney Costa Santos e Valdenir Cardoso Aragão.   

 Como convidado participaram o pró-reitor de planejamento e 

administração Econ. Mozart Tavares Martins Filho e o Diretor da DAI a partir do 

mês de abril Prof. Guilherme Lerch Lunardi. Pela Diretoria de Avaliação 

Institucional - DAI, fez parte da reunião o Adm. Antonio Carlos Sampaio Dalbon, 

Diretor da DAI - Pró Tempore e Luciana Silva Marca, estagiária da mesma 

Unidade. O Pró-Reitor Mozart iniciou a reunião apresentando o novo diretor da 

DAÍ, Guilherme Lunardi, que irá assumir a Diretoria de Avaliação Institucional a 

partir do mês de abril. Mozart ressaltou e elogiou o trabalho que tem sido feito, e 

que a equipe está sendo reforçada para continuar o bom serviço que tem sido 

feito, visando atender as ações futuras. 
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 A seguir a Prof.ª Adriana passou para o segundo item da pauta “Leitura 

da ata da reunião anterior 037/2013”, a qual foi lida e aprovada.    

 Logo após, no terceiro item da pauta “Apresentação, análise, correção e 

aprovação do Relatório de Avaliação Institucional – 2013 para registro no e-mec”, 

Adriana deu inicio a apresentação do Relatório para os membros da CPA 

presentes. Dalbon explicou que o relatório 2013 engloba os relatórios 2010, 2011, 

2012 e também o de 2013, demonstrando assim o que foi realizado em termos de 

avaliação nesse período, que corresponde ao início e término do ciclo avaliativo 

cujo começo se deu em 2010. Após uma breve apresentação dos relatórios dos 

anos de 2010 a 2012, Adriana e Dalbon passaram a apresentar o relatório 2013, 

com as avaliações realizadas em 2013: Restaurante Universitário - RU, Sistema 

integrado de Bibliotecas - SiB, Avaliação Docente pelo Discente, e a do Hospital 

Universitário – HU. Quanto o relatório do SiB, Guilherme sugeriu para o próximo 

relatório, demonstrar as freqüências das respostas ao invés de mostrar somente 

os dados nas tabelas, pois desse modo facilita a análise. Na apresentação dos 

resultados do relatório da Avaliação do Docente pelo Discente, Guilherme e 

Adriana sugeriram colocar no relatório o número de alunos que responderam, não 

somente o número de questionários respondidos. Após apresentação e análise, o 

relatório foi aprovado pelos membros da CPA presentes na reunião. 

 Quanto ao item quatro da pauta “Datas das próximas reuniões da CPA”, 

ficou definido que geralmente irão ocorrer reuniões ordinárias uma vez por mês, 

salvo quando houver necessidade de atender aos compromissos de avaliação, 

nesses casos a CPA será convocada para reuniões extraordinárias. Também com 

relação as datas das reuniões, devido a disponibilidade dos membros da CPA, as 

mesmas ocorrerão as sextas-feiras pela manhã, observando para não coincidir 

com as reuniões dos Conselhos da Universidade. 

 No item cinco da pauta, “Sugestões de pauta para a próxima reunião da 

CPA”, Adriana sugeriu que o novo instrumento de avaliação institucional aprovado 

pelo INEP, fosse distribuído para os integrantes da CPA para familiarização com o 

mesmo, e começar  a elaboração do Congresso Institucional de Autoavaliação que 

deverá ser realizado pela CPA-FURG ainda nesse primeiro semestre. 
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 No sexto item da pauta “Assuntos Gerais”, Adriana comunicou aos 

presentes que os avaliadores têm cobrado maior participação dos membros da 

CPA, que além da presidente da CPA estejam presentes mais componentes da 

CPA na reunião com os avaliadores do INEP para a Avaliação dos Cursos. Nas 

considerações finais, Adriana agradeceu ao Dalbon pelo tempo em que ele esteve 

como Diretor Pró-Tempore, e de todo o trabalho que ele vem desempenhando ao 

longo dos anos, e deu boas vindas ao Guilherme desejando que ele tenha uma 

ótima gestão. 

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

encerrada a reunião. Eu, Luciana Silva Marca, lavrei esta Ata que vai por mim 

assinada e pela Presidente da CPA.   

 

 

 

 

LUCIANA SILVA MARCA                          ADRIANA KIVANSKI DE SENNA 
Estagiária da DAI                                                Presidente da CPA 

(A via original encontra-se assinada) 


