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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

 

ATA nº. 047/2014 

 

 

 Aos dezenove dias do mês de Dezembro 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 

046/2014, 2) Autoavaliação Institucional - 2014 (primeiro ano do ciclo avaliativo) – 

situação atual; 3) Avaliação do docente pelo discente – 2014 (final do processo); 

4) Resultado da eleição (renovação parcial) dos membros para compor a CPA 

biênio 2015-2016; 5) Relatório de Avaliação Institucional 2014, para ser 

encaminhado ao INEP/MEC em março de 2015; e 6) Assuntos gerais. Estiveram 

presentes pela CPA: Ana Furlong Antochevis e Valdenir Cardoso Aragão. Adriana 

Kivanski de Senna e Eder Mateus Nunes Gonçalves justificaram ausência.  

 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, o Assistente em Administração Heder Sassone Oliveira, 

servidor da Unidade e Eliza Antonini Schroeder, estagiária da Unidade. A Técnica 

Administrativa em Educação, Ana passou para o primeiro item da pauta “Leitura 

da ata da reunião anterior 046/2014”, a qual foi lida e aprovada.  

 No segundo item da pauta “Autoavaliação Institucional – 2014 (primeiro ano 

do ciclo avaliativo) – situação atual”, Dalbon comentou a respeito das Unidades 

que já enviaram os relatórios e que serão cobradas as que ainda não enviaram. 
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Esses relatórios serão compilados pela DAI, primeiramente, e logo após, passarão 

a ser analisados pelo Comitê Assessor de Planejamento - CAP. 

  Quanto ao terceiro item da pauta “Avaliação do docente pelo discente – 

2014 (final do processo)”, Dalbon comentou que a participação dos discentes no 

presente ano ficou em 17,31%. Guilherme ressaltou que os resultados já estão 

disponíveis para acesso por parte dos docentes. Valdenir sugeriu divulgar na 

página da FURG, os resultados da participação dos discentes.  

No quarto item da pauta “Resultado da eleição (renovação parcial) dos 

membros para compor a CPA biênio 2015-2016”, Dalbon informou o nome dos 

eleitos para representante dos docentes referentes à 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). Além disso, também foi informado o nome dos 

indicados pela APTAFURG para representante dos técnico-administrativos em 

educação. 

No quinto item da pauta “Relatório de Avaliação Institucional 2014, para ser 

encaminhado ao INEP/MEC em março de 2015”, Dalbon apresentou o modelo de 

ralatório que será adotado, observando a recomendação da NOTA TÉCNICA 

INEP/DAES/CONAES Nº 065, de 09 de outubro de 2014.  

No sexto item da pauta “Assuntos Gerais”, Guilherme agradeceu a 

colaboração da CPA no desenvolvimento do trabalho realizado pela DAI ao longo 

do ano. Foi sugerida uma maior divulgação da CPA junto à comunidade 

acadêmica.  

 Por fim, a Técnica-Administrativa em Educação Ana 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 substituta da CPA.   

 

 

      HEDER SASSONE OLIVEIRA                         ANA FURLONG ANTOCHEVIS 

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

 


