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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

ATA nº. 033/2013 

 

 Aos vinte e três dias do mês de agosto 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 032/2013, 2) Avaliação dos 

egressos (retomar discussão no âmbito da CPA), 3) Iniciar discussão sobre 

instrumentos de avaliação para próximo ciclo avaliativo, 4) Seminários regionais 

sobre Autoavaliação Institucional e as Comissões Próprias de Avaliação- 

MEC/INEP, 5) Congresso de Autoavaliação Institucional, 6) Assuntos gerais. 

Estiveram presentes pela CPA: Adriana Kivanski de Senna, Marcelo Dutra da 

Silva, Silvana Sidney Costa Santos e Viviane Leite Dias de Mattos. Justificaram 

ausência: Antônia Provitina e Valdenir Cardoso Aragão. 

 O pró-reitor Mozart Tavares Martins Filho, na condição de convidado, 

justificou ausência em função de compromisso assumido anteriormente. 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 inicio a reunião a Prof.ª Adriana passou 

para o primeiro item da pauta “Leitura da ata da reunião anterior 032/2013”, a qual 

foi lida e aprovada.   

 Logo após, no segundo item da pauta “Avaliação dos egressos (retomar 

discussão no âmbito da CPA)”, a Prof.ª Adriana falou sobre a reunião que ela e o 

Diretor da DAI Antonio Dalbon tiveram com a Prof.ª Silvana Zasso – Diretora de 

Avaliação e Desenvolvimento da Graduação/PROGRAD, sobre avaliação dos 

egressos, onde foi proposto que seja desenvolvido um programa de 
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acompanhamento dos egressos. Inicialmente surgiu a ideia de vincular um 

cadastro na matrícula dos alunos que irão se formar, para que os mesmos 

mantenham atualizados seus dados. Também ficou acertado que conversaríamos 

com o NTI para ver que tipo de informação está disponível a respeito dos 

egressos na sua base de dados. A Prof.ª Silvana Santos ressaltou que é 

importante cuidar desta questão da avaliação dos egressos, pois o objetivo da  

Universidade é não perder o vínculo com esses alunos. Antonio Dalbon falou que 

um dos campos que seria importante fazer parte deste cadastro é o telefone 

residencial dos pais, porque mesmo que o aluno se forme e vá para outra cidade, 

a Universidade ainda terá outra opção de contatar com esse ex-aluno. Quanto a 

ex-alunos que se formaram em anos muito anteriores, o Prof.º Marcelo sugeriu, 

que fosse colocado anúncio em jornais de grande circulação e em outros meios de 

comunicação afim de que esses alunos tomem conhecimento que a FURG tem 

um programa de acompanhamento de egressos e está abrindo espaço para que o 

mesmo se cadastre, visando um contato da Universidade com eles. Outra questão 

levantada pela Prof.ª Viviane foi a quantidade de alunos que se formam por ano. A 

Prof.ª Adriana respondeu que essas informações não estão disponíveis, talvez 

contatando com o NTI possamos obtê-las. O Prof.º Marcelo sugeriu que seja feito 

um sistema próprio da CPA para armazenagem de dados a fim de facilitar o 

acesso às informações necessárias. A Prof.ª Adriana falou que dia 05 de setembro 

de 2013 terá outra reunião com a PROGRAD e a DAÍ, e após isso, falará com o 

NTI para ver o que é possível fazer. 

 O item três da pauta “Iniciar discussão sobre instrumentos de avaliação 

para próximo ciclo avaliativo”, a Prof.ª Silvana Santos falou que respondeu o 

questionário de avaliação do RU. E quanto a avalição do SiB ela tentou fazer o 

registro da sua participação mas  na hora de enviar os dados deu erro no sistema 

e sua avaliação não foi computada, mas salientou que a formulação do 

questionário ficou muito boa.   

 Ainda sobre esse item, Antonio Dalbon comentou que, com o inicio do 

novo ciclo avaliativo em 2014, os instrumentos de pesquisa devem ser revistos e 

atualizados se necessário. Ele encaminhou os questionários que foram aplicados 
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em 2010 por e-mail para os componentes da CPA para que pudessem ser 

analisados e discutidos nas próximas reuniões. 

 Para as próximas reuniões, a Prof.ª Adriana sugeriu que fosse discutido 

um questionário por reunião ordinária da CPA, iniciando pelo questionário de 

avaliação “Pesquisa de satisfação dos discentes”. A Prof.ª Silvana Santos propôs 

que se trabalhasse nos três questionários depois da realização dos “Seminários 

Regionais sobre Autoavaliação Institucional e as Comissões Próprias de 

Avaliação”. Dessa forma já seria possível incorporar algum tema novo que viesse 

a surgir no referido seminário. 

 No quarto item da pauta “Seminários Regionais sobre Auto-avaliação 

Institucional e as Comissões Próprias de Avaliação – MEC/INEP”, o Diretor da DAI 

informou que esses Seminários estão divididos por Regiões e o Seminário 

Regional/Sul, ocorrerá na cidade de Florianópolis-SC no dia 17 outubro de 2013, e 

que participarão pela Universidade a Presidente da CPA a Prof.ª Adriana Senna e 

o Diretor de Avaliação Institucional Pró-tempore Antonio Dalbon. Dentre os vários 

objetivos do evento, destaca-se “sensibilizar as CPAs quanto à importância da 

Autoavaliação no novo instrumento de avaliação institucional externo que entrara 

em vigor”.  

 Já o quinto item da pauta “Congresso de Autoavaliação Institucional”, 

Antonio Dalbon ressaltou que esta atividade esta prevista no programa de 

avaliação institucional da FURG, e tem como objetivo consolidar o ciclo avaliativo 

e prestar contas para as comunidades interna e externa, onde serão 

demonstrados os resultados das diversas atividade avaliativas e realizado uma 

avaliação do próprio ciclo. A Profª Silvana Santos sugeriu que fosse revisto o 

material do último congresso para se ter uma idéia do que foi feito naquela época. 

A Profª Adriana sugeriu, que já se começasse a pensar nos conteúdos que seriam 

abordados neste congresso. Antonio Dalbon Sugeriu que esse congresso fosse 

realizado entre abril e maio de 2014.  

 Quanto ao sexto e último item da pauta “Assuntos gerais”, Antonio Dalbon 

falou sobre a reunião com os avaliadores do MEC, em que ele representando a 

DAI e a professora Silvana Santos representando a CPA, participaram em Santo 
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Antonio da Patrulha para reconhecimento dos cursos Engenharia Agroindustrial – 

Indústrias Alimentícias e Engenharia Agroindustrial – Agroquímica, posteriormente 

foi divulgado pelo INEP que os dois cursos obtiveram conceito 4 na avaliação. Foi 

informado que as pesquisas no SiB e no RU estão em andamento e que 

possivelmente na próxima reunião já teremos mais informações a respeito das 

mesmas. Antonio Dalbon disse que a DAI e DIPLAN vem participando das 

reuniões no Hospital Universitário, com o objetivo de auxiliar o grupo de trabalho 

do Hospital na construção dos instrumentos de pesquisa para avaliação do 

Hospital  e posteriormente no Plano de Desenvolvimento do Hospital Universitário. 

Foi conversado ainda sobre a baixa participação dos componentes da CPA, que 

há muitas faltas sem justificativa, e que as reuniões se dão por meio de 

convocação e não convite. A Prof.ª Adriana sugeriu que fosse mantido contato 

com as unidades dos faltantes a fim de obter justificativas de sua ausência.  

 Por fim, a Prof.ª Adriana 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) 

 

 

 

 

 

 

 

       


