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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

ATA nº. 035/2013 

 

 Aos vinte e dois dias do mês de novembro 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 034/2013, 2) Apresentação do 

Resultado da Pesquisa de Satisfação do SiB, 3) Renovação parcial da CPA biênio 

2014/2015, 4) Seminário Regional sobre Avaliação Institucional e as CPA’s 

realizado em Porto Alegre no dia 17/10/2013, 5) Assuntos Gerais. Estiveram 

presentes pela CPA: Adriana Kivanski de Senna, Antonia Provitina, Berenice 

Costa Barcellos, Marcelo Dutra da Silva, Valdenir Cardoso Aragão. Justificaram 

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

 Ainda, como convidados, fizeram parte da reunião Cleriston Ribeiro 

Ramos, Coordenador de Bibliotecas e Roseli Senna Prestes, Diretora do Sistema 

de Bibliotecas. 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 

034/2013”, a qual foi lida e aprovada.   

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

Pesquisa de Satisfação do SiB”, Cleriston iniciou a apresentação demonstrando o 

material utilizado na divulgação da pesquisa e contando como decorreu esta 

primeira parte do processo. Comentou que apesar de não ter sido o ideal, houve 
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uma melhora significativa no número de respondentes. Participaram do processo 

775 respondentes, entre discentes, docentes e técnico-administrativos em 

educação. Constatou-se ainda que a biblioteca mais avaliada, e a mais utilizada, é 

a biblioteca central, e também, que o item que teve mais incidência foi no que se 

referia a infraestrutura. 

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

Dalbon apresentou aos integrantes da CPA quais foram os indicados pelas 

Unidades Acadêmicas para concorrer à eleição de representantes na CPA pelas 

áreas de: Ciências Exatas e Engenharias (C3: Eder Mateus Nunes Gonçalves e 

André Luis Castro de Freitas; EQA: Henrique da Costa Bernadelli e Vanessa 

Carratu Gervini) e Ciências da Saúde (Eenf: Silvana Sidney Costa Santos e Mara 

Regina Santos da Silva; Famed: Alexandra Medeiros Souza). Falou ainda que a 

eleição ocorrerá de 12/11 à 22/11/2013. 

 No quarto item da pauta “Seminário Regional sobre Avaliação 

Institucional e as CPAs realizado em Porto Alegre no dia 17/10/2013”, Dalbon e 

Adriana falaram sobre sua ida ao seminário representando, respectivamente, a 

DAI e a CPA respectivamente. Falaram que algumas CPAs foram selecionadas 

previamente para apresentarem trabalhos, e o INEP fez uma apresentação do 

novo instrumento de avaliação institucional externo que entrará em vigência após 

a assinatura do Ministro da Educação. Esse novo instrumento exigirá das CPAs 

uma observação permanente em relação a articulação do PDI institucional e os 

resultados evidenciados na avaliação de cada IFES. 

 Já o quinto item da pauta “Assuntos Gerais”, Dalbon comunicou aos 

presentes que teve início a avaliação do docente pelo discente e que será feito o 

acompanhamento da participação dos discentes na avaliação (número de 

respondentes). Adriana falou que fez a divulgação da avaliação no COMGRAD, 

pedindo aos coordenadores de curso a colaboração para divulgar esse processo.  

 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.   
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LUCIANA SILVA MARCA                          ADRIANA KIVANSKI DE SENNA 

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

 


