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 Aos dezoito dias do mês de julho 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 041/2014 2) Formatação do 

Congresso Institucional de Autoavaliação FURG - 2014, 3) Análise dos 

instrumentos de pesquisa (docentes, discentes e técnicos), para aplicação no 

1°ano do ciclo avaliativo – 2014 e 4) Assuntos Gerais. Estiveram presentes pela 

CPA: Adriana Kivanski de Senna, Ana Furlong Antochevis, Eder Mateus Nunes 

Gonçalves e Valdenir Cardoso Aragão. Justificou ausência Alexandra Medeiros 

Souza de Freitas e Marcelo Dutra da Silva.   

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

Guilherme Lunardi, Diretor da DAI, Luciana Silva Marca e Elisa Antonini Schroeder 

estagiárias da mesma Unidade. A Prof.ª Adriana passou para o primeiro item da 

pauta “Leitura da ata da reunião anterior 041/2014”, a qual foi lida e aprovada.    

 No segundo item da pauta “Formatação do Congresso Institucional de 

Autoavaliação FURG - 2014”, Adriana passou a palavra a Guilherme, e ele fez a 

apresentação da proposta do cronograma do Congresso para sugestões dos 

membros da CPA. Valdenir sugeriu manter a data e procurar um lugar adequado à 

data do Congresso ou, dependendo da expectativa de participantes, ver se existe 

uma data próxima à desejada que o CIDEC esteja disponível. Adriana sugeriu 

acrescentar mais meia hora para incluir a apresentação do HU. Ana sugeriu que 
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fosse feito um pedido de liberação dos técnicos, a fim de haver uma maior 

representatividade da categoria no Congresso. 

 Quanto ao item três da pauta “Análise dos instrumentos de pesquisa 

(docentes, discentes e técnicos), para aplicação no 1°ano do ciclo avaliativo – 

2014”, Guilherme começou a falar das sugestões enviadas por email, e em 

seguida, passou para a análise do questionário referente aos docentes. Após 

algumas sugestões terem sido feitas, sugeriu-se que fosse consultado um 

profissional da área de estatística para estabelecer a aplicabilidade do 

questionário, e se existe possibilidade dos docentes responderem de acordo com 

as disciplinas que ministram. 

 No item quatro da pauta, “Assuntos Gerais”, foi deliberado que ocorreria 

na semana seguinte, dia 25 de julho de 2014 - sexta-feira,  uma reunião 

extraordinária a fim de dar continuidade à pauta da reunião número 42. Sobre as 

avaliações dos cursos pelo MEC, Guilherme falou aos membros da CPA que 

foram alteradas a maior parte das datas das avaliações devido ao período de 

férias. Ainda foi feita a apresentação do novo material de divulgação da Avaliação 

Institucional, onde foram apresentadas opções de cartazes. Os membros da CPA 

presentes sugeriram ficar com 3 modelos do material, e acrescentar as fotos dos 

outros campi. 

 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) 

 


