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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

ATA nº. 029/2013 

 Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e treze, às nove 

horas e trinta minutos, 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 

028/2012, 2) Escolha do Presidente da CPA biênio 2013/2014 e 3) Assuntos 

Gerais. Estiveram presentes pela CPA: Antonia Provitina e Valdenir Cardoso 

Aragão. Justificaram ausência: Adriana Kivanski de Senna e Silvana Sidney 

Costa Santos.  

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

Camargo Piccoli, ex-diretor de Avaliação Institucional e Wilson Fernando da 

Costa Gonçalves, que representou o Pró-Reitor de Planejamento e 

Administração Mozart Tavares Martins Filho, que se encontra em Brasília a 

serviço da Universidade. Pela Diretoria de Avaliação Institucional – DAÍ – 

fizeram parte da reunião Antonio Carlos Sampaio Dalbon, Diretor de Avaliação 

Institucional – Pro Tempore e Luciana Silva Marca, estagiária da mesma 

Unidade. Dando início à reunião Wilson Fernando, atribuiu sua presença ao 

fato do Pró-Reitor Mozart estar em Brasília. Logo após, Antonio Dalbon  passou 

ao primeiro item da pauta, “Leitura da ata da reunião anterior 028/2012”, a qual 

foi lida e não sofreu alteração sendo aprovada pela comissão. Em seguida o 

Prof. Piccoli falou,brevemente, a respeito do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES e do processo de autoavaliação na FURG. Com 

relação ao item dois da pauta, “Escolha do Presidente CPA biênio 2013/2014”, 

o professor Valdenir sugeriu que a presidência da CPA fosse ocupada por 

algum dos membros que tivesse mais experiência, posição apoiada por  

Antonia Provitina. Também foi sugerido, que o presidente deve ser escolhido 

na próxima reunião em virtude do baixo número de participantes. 

 No item três da pauta, “Assuntos gerais”, foi ressaltada a importância 

da participação dos membros da CPA na próxima reunião, que terá na sua 
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pauta, a eleição do presidente e aprovação do relatório de autoavaliação 

institucional 2012. Também ficou marcada a próxima reunião da CPA, que 

ocorrerá no dia 26/03/2013 às 09 horas. 

 Por fim, 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 pelo Diretor de Avaliação Institucional.   

 

 

   LUCIANA SILVA MARCA            ANTONIO CARLOS SAMPAIO DALBON 

        Estagiária da DAI             Diretor de Avaliação Institucional – Pro Tempore 

 

 

 

 

 

 

A via original encontra-se assinada 


