
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

 

 

ATA  nº. 019/2011 

 

 

 Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e onze, 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) Apresentação do novo presidente da CPA; 2) Aprovação da Ata 

018/ 2010 da Reunião anterior e, 3) Aprovação do Relatório Auto-Avaliação 2010. 

Estiveram presentes pela CPA: Cláudia Cousin, Joanalira Corpes Magalhães, 

Juliano Zanette, Marcos Cardoso Rodriguez, Neusa Ribeiro Costa e Tiaraju Alves 

de Freitas. Justificaram ausência: José Flávio Ávila e Ana Paula Gonçalves 

Fioravante. Também fez parte da reunião o Prof. Humberto Camargo Piccoli, 

Diretor de Avaliação Institucional, Antonio Carlos Sampaio Dalbon, membro da 

Diretoria de Avaliação Institucional e Thiago Silva de Oliveira, estagiário da 

mesma unidade. Dando início a reunião o Prof. Piccoli, pediu que os membros da 

CPA se apresentassem, uma vez que alguns integrantes estavam participando 

pela primeira vez da reunião da CPA. Em seguida, o Prof. Piccoli apresentou o 

Prof. Marcos Cardoso Rodriguez, que assumiu a presidência em virtude do 

término da mandato do antigo presidente. O Prof. Marcos, deu andamento a 

reunião sugerindo que em primeiro lugar fosse inserido o item Assuntos Gerais na 

pauta da reunião e posteriormente submeteu-a  a aprovação dos demais 

membros, sendo aprovada por todos. Logo após passou-se ao segundo item da 

pauta, em que foi lida a Ata da reunião 018 de 07 de outubro de 2010, sendo a 

mesma aprovada na íntegra. O Prof. Marcos pediu ao Prof. Piccoli que 

procedesse a apresentação do Relatório de Auto-Avaliação 2010. O Prof. Piccoli 

fez uma breve apresentação do relatório comentando os itens que o compunham. 



Logo após, o presidente da CPA colocou em votação o relatório da CPA, sendo o 

mesmo aprovado por unanimidade. Finalmente, passou-se ao quarto item da 

pauta, Assuntos Gerais; no qual o Prof. Marcos pediu que fosse feito, para os 

novos membros da CPA, uma apresentação do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES e do Programa de Avaliação Institucional da FURG, 

em que o Prof. Piccoli se colocou a disposição para realizar esta apresentação. 

 E, por fim, deu-se por encerrada a reunião. Eu, Antonio Carlos Sampaio 

Dalbon, lavrei esta Ata que vai por mim assinada e pelo Presidente da CPA. 

  

 

 

 

ANTONIO CARLOS SAMPAIO DALBON         MARCOS CARDOSO RODRIGUEZ 
                    Membro da DAI                                            Presidente da CPA 
 

 

A via original encontra-se assinada. 


