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 Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e treze, às nove horas, 

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

PROPLAD no Campus Carreiros, foi reunida a Comissão Própria de Avaliação - 

CPA, com a seguinte pauta: 1) Leitura da ata da reunião anterior 029/2013, 2) 

Escolha do Presidente da CPA biênio 2013/2014, 3) Aprovação do Relatório de 

Autoavaliação 2012 e 4) Assuntos Gerais. Estiveram presentes pela CPA: Antônia 

Provitina, Adriana Kivanski de Senna, Berenice Costa Barcellos, Rudnei Greque 

da Silva, Marcelo Dutra da Silva, Rafael Manske dos Anjos, Viviane Leite Dias de 

Mattos e Valdenir Cardoso Aragão. Justificaram ausência: Silvana Sidney Costa 

Santos, Mara Regina Santos da Silva e Yuri Escobar Gayer (oficio APTAFURG 

23/2012). 

 Também fizeram parte da reunião, como convidados, o Prof. Humberto 

Camargo Piccoli, ex-diretor de Avaliação Institucional, e o Pró-Reitor de 

Planejamento e Administração Mozart Tavares Martins Filho. Pela Diretoria de 

Avaliação Institucional - DAI, fizeram parte da reunião Antonio Carlos Sampaio 

Dalbon, Diretor da DAI- Pro Tempore e Luciana Silva Marca, estagiária da mesma 

Unidade. Dando início à reunião, o Pró-Reitor Mozart agradeceu a presença de 

todos e justificou sua ausência na reunião anterior em virtude de estar em Brasília 

a serviço da Universidade, também disse que a Professora Cleuza Maria Sobral 

Dias - Reitora da Universidade gostaria de ter comparecido a reunião da CPA, no 

dia de hoje, mas em virtude de compromissos agendados anteriormente ficou 

impossibilitada de comparecer.  
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Em seguida, o Diretor Antonio Carlos Sampaio Dalbon, passou ao primeiro item da 

pauta, “Leitura da ata da reunião anterior 029/2013”, a qual foi lida e não sofreu 

alteração sendo aprovada pela comissão.        

 Logo após, o Diretor de Avaliação solicitou ao Professor Piccoli que 

falasse brevemente a respeito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior- SINAES e que fizesse um breve relato do processo de autoavaliação na 

FURG. 

 Com relação ao item dois da pauta, “Escolha do Presidente CPA biênio 

2013/2014” perguntou-se aos participantes da comissão se havia por parte de 

algum dos membros interesse em ser o próximo presidente da CPA. A professora 

Adriana Senna manifestou vontade, visto que tem estudado a temática Avaliação 

e que a mesma faz parte da sua área de interesse. Sendo assim, Adriana Kivanski  

de Senna, de forma unânime, foi aceita presidente da CPA para o Biênio 

2013/2014. Atendendo o regimento da CPA passou-se em seguida para a escolha 

do substituto do Presidente. Foi sugerido por Rudnei Greque que o substituto do 

Presidente tivesse experiência anterior na CPA. O Diretor da DAI informou que, 

em virtude da renovação da CPA para o biênio 2013/2014, os membros mais 

antigos ali presentes eram Antonia Provitina e Viviane Mattos. Foram feitas 

algumas considerações por Antonia Provitina, onde justificou a impossibilidade de 

assumir este compromisso visto as atividades desempenhadas como Presidente 

da Associação dos Aposentados. A Professora Viviane também relatou algumas 

dificuldades de assumir tal função em virtude de aposentadoria e afastamentos de 

alguns professores de sua área. No entanto, por vir participando das reuniões da 

CPA a mais tempo, concordaria em ser a substituta da Presidente, o que foi 

aprovado por unanimidade. 

 No item três da pauta, “Aprovação do Relatório de Autoavaliação Período 

letivo 2012” , Antonio Dalbon e Humberto Piccoli explicaram a composição do 

relatório de autoavaliação 2012 e esclareceram algumas questões levantadas 

pelos membros da CPA. Após esses esclarecimentos, o relatório foi aprovado por 

unanimidade. 
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 No item quatro da pauta “Assuntos gerais”, foi informado aos participantes 

que será feito um levantamento para determinar os melhores dias e horários para 

a realização das próximas reuniões e também a construção de um calendário de 

reuniões ordinárias para o exercício 2013. 

 Por fim, o Diretor Antonio Carlos Sampaio Dalbon 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 
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