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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

ATA nº. 034/2013 

 

 Aos onze dias do mês de outubro 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 033/2013, 2) Apresentação do 

Resultado da Pesquisa de Satisfação do RU – Professora Mauren, 3) Renovação 

parcial da CPA biênio 2014/2015, 4) Avaliação do Docente pelo Discente - 2013, 

5) Assuntos tratados na reunião anterior, que ficaram para ser complementados 

nesta reunião, 6) Assuntos Gerais. Estiveram presentes pela CPA: Adriana 

Kivanski de Senna, Antonia Provitina, Silvana Sidney Costa Santos e Valdenir 

Cardoso Aragão. Justificaram ausência: Viviane Leite Dias de Mattos e André Luis 

Castro de Freitas. 

 Ainda, como convidados, fizeram parte da reunião Mabel Nilson Alves, 

Cristiane Martins Acosta, Nutricionistas - PRAE, Adriana Dias Silveira, Pró- Reitora 

da PRAE em exercício, e a Professora Mauren Porciuncula Moreira da Silva - 

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

justificou ausência em função de compromisso assumido anteriormente e o Pró-

reitor Vilmar Alves Pereira justificou ausência por motivos de férias. 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 033/2013”, a qual foi lida 

e aprovada.   
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 Logo após, no segundo item da pauta “Apresentação do Resultado da 

Pesquisa de Satisfação do RU – Professora Mauren”, a professora iniciou a 

apresentação contando como decorreu a pesquisa, quem participou e como foi 

feita. Também explicou como foram feitas as análises e que a metodologia 

utilizada para trabalhar os resultados foi análise dos componentes principais. 

 Notou-se, através dos resultados, uma melhora considerável quanto a 

avaliação do RU Campus Carreiros comparado com o resultado da última 

avaliação (2011). Os créditos dessa melhora ocorreram em virtude das novas 

instalações físicas do Restaurante Universitário.  

 No item três da pauta “Renovação parcial da CPA biênio 2014/2015”, 

Dalbon falou que será realizada eleição para escolha dos representantes da área I 

– Ciências Exatas e Engenharias (C3, EE, EQA, IMEF) e área III – Ciências da 

Saúde (EEnf, FAMED), que serão empossados a partir de janeiro de 2014 para 

um mandato de 2 anos. Além das áreas mencionadas haverá renovação conforme 

a Resolução 022/2009 CONSUN, na representação dos técnico-administrativos 

em educação, servidores aposentados, discentes da graduação, discentes da pós-

graduação e da comunidade externa a Universidade. Dalbon informou aos 

presentes que a Professora Viviane Mattos comunicou que, em virtude de ter 

assumido mais turmas na Universidade, ela ficaria impossibilitada de comparecer 

nas reuniões da CPA. Sendo assim, o suplente Andre Luis Castro de Freitas 

assumirá o seu lugar até o final do ano, que é quando vence seu mandato.  

 No quarto item da pauta “Avaliação do Docente pelo Discente”, Dalbon 

apresentou um calendário com sugestões de datas para o processo da avaliação 

docente pelo discente. O Professor Valdenir sugeriu uma alteração de data, que o 

período de avaliação fosse do dia 18/11 até o dia 20/12/2013, e a prorrogação, 

caso haja necessidade, seria entre os dias 23/12/2013 à 29/01/2014. Valdenir 

sugeriu também que a CPA se reúna com as unidades para divulgar e incentivar a 

participação neste processo avaliativo. 

 Já o quinto item da pauta “Assuntos tratados na reunião anterior, que 

ficaram para serem complementados nesta reunião”, Dalbon apresentou a 

Professora Silvana a Resolução 022/2006 do CONSUN, que dispõe sobre a 
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regulamentação da avaliação de desempenho acadêmico de docentes do 

magistério superior da FURG, para fins de progressão funcional. Em seguida, 

apresentou o cronograma do primeiro Congresso de Autoavaliação Institucional da 

FURG, ocorrido em 2006, com o objetivo de subsidiar o próximo Congresso de 

Autoavaliação Institucional e finalizando este item relacionou as atividades da CPA 

previstas para os anos de 2013 e 2014.  

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

Professora Silvana informaram aos integrantes da CPA sobre a elaboração do 

processo avaliativo do Hospital Universitário. Falaram que já foram elaborados 6 

instrumentos de avaliação, e que na próxima reunião da Comissão Interna 

responsável pela Avaliação e Planejamento junto ao Hospital Universitário, da qual 

fazem parte, será discutido a logística de aplicação do teste piloto. 

 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) 

 

 

 

 

 

 

       


