
1/3 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

ATA nº. 032/2013 

 

 Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e treze, 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 031/2013, 2) Apresentação do 

Instrumento de Avaliação do SiB, 3) Apresentação do Instrumento de Avaliação do 

RU, 4) Assuntos Gerais. Estiveram presentes pela CPA: Antônia Provitina, Viviane 

Leite Dias de Mattos e Silvana Sidney Costa Santos. Justificaram ausência: 

Adriana Kivanski de Senna e Valdenir Cardoso Aragão. 

 Também fizeram parte da reunião, como convidados, o Coordenador de 

Bibliotecas Clériston Ribeiro Ramos e a nutricionista da Pró Reitoria de Assuntos 

Estudantis - PRAE Mabel Nilson Alves.Os demais convidados Mozart Tavares 

Martins Filho, Mauren Porciuncula Moreira da Silva e Roseli Senna Prestes, 

justificaram ausência. Pela Diretoria de Avaliação Institucional - DAI, fez parte da 

reunião o Adm. Antonio Carlos Sampaio Dalbon, Diretor da DAI - Pró Tempore e 

Luciana Silva Marca, estagiária da mesma Unidade. Dando início à reunião, o 

Diretor da DAI Antonio Dalbon, comunicou que a Presidente da CPA Professora 

Adriana Kivanski de Senna está participando de um congresso e que a Prof. 

Viviane Leite Dias de Mattos, presidente substituta da CPA conduziria esta 

reunião. Em seguida, a Professora Viviane deu seqüência à reunião passando 

para o primeiro item da pauta “Leitura da ata da reunião anterior 031/2013”, a qual 

foi lida e aprovada. 

 Referente ainda a ata anterior, a Profª. Silvana Santos falou que devido a 

sobrecarga de trabalho não pode falar com as coordenadoras sobre o “projeto 

piloto” sugerido na reunião anterior e lembrou a sugestão da Profª. Viviane de criar 
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um sistema online para cadastrar os alunos e manter uma rede de comunicação. 

Foi conversado ainda sobre como poderia ser realizado esse projeto. Dalbon falou 

que há outra unidade que também está pensando sobre o mesmo assunto, 

avaliação dos egressos, e que seria interessante trabalhar este tema em conjunto.          

 Logo após, a Profª. Viviane passou para o segundo item da pauta 

“Apresentação do Instrumento de Avaliação do SiB”. Os instrumentos de avaliação 

foram apresentados pelo Coordenador de Bibliotecas Clériston Ribeiro Ramos. Ele 

explicou o processo de elaboração dos questionários e que obteve uma ajuda 

prévia do Diretor da DAI Antonio Dalbon na formulação dos mesmos.  Na sua 

apresentação, ele distribuiu três modelos de questionários que abrangiam os três 

segmentos que serão pesquisados (discente, docente e técnico-administrativos 

em educação). Foram feitas sugestões para adequar e complementar algumas 

questões, as quais foram aceitas. 

 O item três da pauta “Apresentação do Instrumento de Avaliação do RU”, 

ficou a cargo da nutricionista Mabel Nilson Alves, que apresentou o questionário 

aos demais componentes da CPA. Foram feitas algumas sugestões quanto a 

formulação das perguntas. A Profª. Viviane sugeriu que fosse elaborada uma ata 

de consentimento com a assinatura dos respondentes para evitar que uma pessoa 

responda mais de uma vez e a Profª. Silvana sugeriu que os questionários 

passassem por uma revisão ortográfica.  

 Ainda, quanto aos itens dois e três da pauta, foi ressaltada a dificuldade 

de participação, sendo sugerida a colocação de faixas, cartazes e a distribuição de 

folders. 

 Quanto ao quarto e último item da pauta “Assuntos Gerais”, a Profª. 

Silvana sugeriu para a próxima reunião convidar alguém da PROGRAD para tratar 

sobre a avaliação dos egressos, uma vez que no mês de setembro já começam as 

formaturas e o trabalho já poderia ser iniciado. 

 Dalbon informou que a CPA e a DAÍ vêm participando dos processos de 

reconhecimento de cursos junto aos avaliadores do MEC. Informou que no mês de 

junho de 2013 aconteceu o processo de reconhecimento do curso de Turismo 

Binacional (campus de Santa Vitória do Palmar), o qual obteve conceito 4 na 
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avaliação. No dia 1º de agosto de 2013 os avaliadores do MEC estarão em Santo 

Antônio da Patrulha para reconhecimento dos cursos de Engenharia Agroindustrial 

– Agroquímica e Indústrias Alimentícias. Também foi informado que a página da 

Avaliação Institucional está atualizada e disponível para consulta.  

 Por fim, a Profª. Viviane 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 Substituta da CPA.   

 

 

 

LUCIANA SILVA MARCA                          VIVIANE LEITE DIAS DE MATTOS 

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

 

 

 

 

 

 

       


