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 Aos dezesseis dias do mês de maio 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) Leitura da ata da reunião anterior 039/2014, 2) Elaboração dos 

instrumentos de Autoavaliação da FURG para aplicação em 2014, 3) Resultado 

das Avaliações externas do ENADE (2008 a 2012) e de reconhecimento de curso 

realizadas pelo MEC e, 4) Assuntos Gerais. Estiveram presentes pela CPA: 

Adriana Kivanski de Senna, Alexandra Medeiros Souza de Freitas, Carolina 

Veloso Costa e Jane Marlete Corrêa Cardoso. Justificaram ausência Ana Furlong 

Antochevis, Dinamara Centeno Farias, Eder Mateus Nunes Gonçalves, Marcelo 

Dutra da Silva e Valdenir Cardoso Aragão pela CPA, e Antonio Carlos Sampaio 

Dalbon e Luciana Silva Marca pela DAI. 

 Pela Diretoria de Avaliação Institucional - DAI, fez parte da reunião o Prof. 

Guilherme Lerch Lunardi - Diretor da DAI e Eliza Antonini Schroeder, estagiária da 

mesma Unidade. Dando início à reunião, a Prof.ª Adriana passou para o primeiro 

item da pauta: a “Leitura da ata da reunião anterior 039/2014”, a qual foi lida e 

aprovada.   

 Logo após, no segundo item da pauta “Elaboração dos instrumentos de 

Autoavaliação da FURG para aplicação em 2014”, Guilherme comenta que pela 

necessidade de rever os instrumentos, a partir da última reunião está se fazendo 
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uma adequação dos instrumentos existentes, que serão apresentados na próxima 

reunião, levando-se também em conta o novo instrumento de avaliação 

institucional externo MEC/INEP. 

Guilherme comenta sobre as avaliações do curso de Administração EAD e 

Engenharia Bioquímica, afirma que os coordenadores de curso da Engenharia 

Bioquímica, já estão há um ano trabalhando com base nos instrumentos que o 

MEC utiliza para avaliar os cursos. Adriana questiona sobre uma reunião feita pela 

PROGRAD, referente à avaliação dos cursos a qual a CPA nem a DAI foram 

convidadas para participar, salientando que a CPA teria autonomia suficiente para 

apontar mudanças e, portanto deveria ser convidada para essas reuniões. 

Salientou ainda que os coordenadores deveriam saber a finalidade da CPA. 

Alexandra comenta que essa é a oportunidade de conversar com os 

coordenadores e informar que as ações de avaliação não é algo opcional e sim 

obrigatório.  

 No terceiro item da pauta “Resultado das Avaliações externas do ENADE 

(2008 a 2012) e de reconhecimento de curso realizadas pelo MEC”, Guilherme 

apresentou o resultado compilado das avaliações feita pelo ENADE nos últimos 

anos, apontando alguns aspectos que devem ser levados em consideração. 

Afirma que parte deles não são tão complicados de serem resolvidos, mas que 

estão sendo destacados como negativos, como por exemplo as conexões de 

internet que são de simples resolução. Ainda nesse item, fala sobre a Biblioteca 

que aparece como um dos pontos mais criticados e necessita maior atenção. 

Guilherme finaliza sugerindo que as questões que são avaliadas no ENADE, 

sejam levadas em consideração no momento das adequações dos instrumentos 

de autoavaliação, que serão aplicados em 2014, assim permitindo aos cursos 

terem uma visão antecipada de suas fragilidades e também subsidiando com 

maior quantidade de informações a revisão do PDI 2015-2018.  

 No item quatro da pauta “Assuntos Gerais”, Guilherme comentou algumas 

ações em que a DAI está trabalhando, dentre elas: reunião com os pró-reitores 

para pontuar ações necessárias para atender as avaliações do SiB, RU, HU e da 

Avaliação Docente pelo Discente; planejamento das ações da DAI e objetivos ao 
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longo do ano; em relação aos egressos, está sendo elaborado um portal onde os 

alunos terão a oportunidade de participar dos processos avaliativos da FURG, 

obter informações sobre a atividade desenvolvida pelo curso e pela universidade, 

manter contato com a sua turma, professores entre outras informações que serão 

disponibilizadas no portal. 

 Alexandra fala sobre a criação de um espaço dentro da página da 

avaliação que possibilite contato com a Diretoria de Avaliação Institucional e a 

Comissão Própria de Avaliação para sugestões, críticas e elogios. Sobre a 

realização do Congresso de Autoavaliação, Adriana sugere que se pense numa 

idéia para se discutir na próxima reunião, e propõe que seja convidado algum 

palestrante, que tenha a propriedade de sensibilizar as pessoas sobre o tema 

avaliação, demonstrando seu sentido e sua dimensão. 

  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) 

 


