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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

 

ATA nº. 046/2014 

 

 

 Aos vinte e oito dias do mês de Novembro 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 

045/2014, 2) Prévia dos resultados da Autoavaliação Institucional 2014, destinada 

à revisão do PDI 2011-2014 para o quadriênio 2015-2018; 3) Prévia dos 

resultados da avaliação do Docente pelo Discente – período letivo 2014; 4) 

Eleição (renovação parcial) dos membros para compor a CPA biênio 2015-2016; e 

5) Assuntos gerais. Estiveram presentes pela CPA: Adriana Kivanski de Senna, 

Ana Furlong Antochevis, Eder Mateus Nunes Gonçalves, Silvana Sidney Costa 

Santos, que substituiu a ausência justificada de Alexandra Medeiros Souza de 

Freitas e Valdenir Cardoso Aragão.  

 Pela Diretoria de Avaliação Institucional - DAI, fizeram 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 

Unidade. A Psicóloga Ana passou para o primeiro item da pauta “Leitura da ata da 

reunião anterior 045/2014”, a qual foi lida e aprovada.  

 No segundo item da pauta “prévia dos resultados da Autoavaliação 

Institucional 2014, destinada a revisão do PDI 2011-2014 para o quadriênio 2015-

2018”, Guilherme apresentou o quantitativo de votantes por cada Unidade que 
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participou da Autoavaliação Institucional 2014, concluída no dia 26 de Novembro. 

Responderam à consulta de opinião 1137 Discentes, 421 Docentes e 459 

Técnicos, totalizando 2017 participações.  

Quanto ao item três da pauta “Prévia dos resultados da Avaliação do 

Docente pelo Discente”, Guilherme comentou que até o dia 24/11 haviam 

participado 1263 alunos. De modo a aumentar a participação das unidades 

acadêmicas, foram inseridas chamadas no site da FURG e no Sistema 

Acadêmico, enviados memorandos às Unidades Acadêmicas, colocados cartazes 

nos prédios e salas de aula, distribuído panfletos nas áreas de convívio (RU, 

Bibliotecas, Centro de Convivência e Hospital Universitário) e Unidades 

Acadêmicas. 

Quanto ao quarto item da pauta “Eleição (renovação parcial) dos membros 

para compor a CPA biênio 2015-2016”, Dalbon comentou a respeito das áreas em 

que ocorrerá a eleição para renovação de membros. As áreas citadas foram a 

Área II – Ciências da Terra e Biológicas (ICB e IO), a Área IV – Ciências Humanas 

(ICHI, IE e ILA) e a Área V – Ciências Sociais (ICEAC e FADIR). A eleição 

ocorrerá no período de 27/11 a 07/12. 

No quinto item da pauta “Assuntos Gerais”, Dalbon convidou os membros 

da CPA para participarem da avaliação dos Cursos de Engenharia Mecânica 

Naval a ser realizada no dia 8/12 e Direito Diurno a ser realizada num dos dias do 

período compreendido entre 14/12 e 17/12, pois ainda não havia sido enviado o 

cronograma dos avaliadores do MEC, definindo o dia exato da reunião com a 

CPA. Além disso, foi proposta alteração na data da próxima reunião ordinária, de 

12/12 para o dia 19/12, sendo aceita por todos. 

 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                        ANA FURLONG ANTOCHEVIS 

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

 


