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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

 

ATA nº. 045/2014 

 

 

 Aos dezenove dias do mês de Setembro de dois mil e quatorze, às nove 

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

044/2014, 2) início do ciclo avaliativo 2014-2017 para construção do PDI 2015-

2018 e 3) Assuntos Gerais. Estiveram presentes pela CPA: Adriana Kivanski de 

Senna, Alexandra Medeiros Souza de Freitas, Jane Marlete Corrêa Cardoso e 

Valdenir Cardoso Aragão. Eder Mateus Nunes Gonçalves Justificou ausência. 

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

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

membro da DAI e o Ass. Adm. Heder Sassone Oliveira, servidor da mesma 

Unidade. A Prof.ª Adriana passou para o primeiro item da pauta “Leitura da ata da 

reunião anterior 044/2014”, a qual foi lida e aprovada.  

 No segundo item da pauta “início do ciclo avaliativo 2014-2017 para 

construção do PDI 2015-2018”, Guilherme comentou que a revisão do PDI 

começou com a capacitação de membros das 22 Comissões Internas de 

Avaliação e Planejamento (CIAPs) indicadas pelas 13 Unidades Acadêmicas, 7 

Unidades Administrativas, SEAD e Reitoria.  Dalbon comentou que a capacitação 

das CIAPs de outros câmpus ocorrerá em cada localidade. Guilherme apresentou 

o cronograma referente ao processo de revisão do PDI 2015-2018 e ficou de 
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enviar por e-mail o material referente à capacitação das CIAPs para cada membro 

da CPA.  

 Adriana sugeriu que fosse encaminhada para os diretores e coordenadores 

de curso uma correspondência ressaltando a importância da sua participação e 

solicitando que motivem a participação dos membros de sua unidade no processo 

de avaliação, via internet, que ocorrerá entre seis e vinte e dois de Outubro.   

Quanto ao item três da pauta “Assuntos Gerais”, Dalbon comentou a 

respeito da adequação das datas, que foram feitas no cronograma de 

autoavaliação, previsto pela DAI. Adriana sugeriu a revisão do período de 

aplicação dos instrumentos de avaliação institucional. A respeito do Congresso 

Institucional de Autoavaliação, Dalbon ressaltou a importância da participação dos 

pró-reitores nesse processo, todos os membros da CPA presentes na reunião 

também concordaram.  

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

encerrada a reunião. Eu, Heder Sassone Oliveira, lavrei esta Ata que vai por mim 

assinada e pela Presidente da CPA.   

 

 

 

 

 

 

 

HEDER SASSONE OLIVEIRA                  ADRIANA KIVANSKI DE SENNA 

Servidor da DAI                                                    Presidente da CPA 
(A via original encontra-se assinada) 


