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 Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e onze, às nove horas e 
trinta minutos, na Sala de Reuniões da Pró-Reitoria de Planejamento e 
Administração – ProPlad, no Campus Carreiros, foi reunida a Comissão Própria de 
Avaliação - CPA, com a seguinte pauta: 1) Aprovar a ata da reunião anterior - 
023/2011; 2) Apresentação do relatório de Avaliação da temática Transporte; 3) 
Apresentação do relatório de Avaliação da temática Alimentação e 4) Assuntos 
gerais. Estiveram presentes pela CPA: Cláudia da Silva Cousin, Marcos Cardoso 
Rodriguez, Neusa Ribeiro Costa, Joanalira Corpes Magalhães, Juliano Zanette, e 
Tiaraju Alves de Freitas. Também fizeram parte da reunião 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 à reunião o Presidente Professor 
Marcos Cardoso Rodriguez submeteu a pauta da reunião aos membros presentes, 
sendo a mesma aprovada. Em seguida foi lida a ata da reunião anterior 023/2011, 
primeiro item da pauta, a qual não sofreu alteração, sendo aprovada pela 
comissão. No item 2 da pauta, “Apresentação do relatório de Avaliação da 
temática Transporte”, relatado pelo Professor Humberto Piccoli, foram ressaltados 
os pontos que apresentaram problemas (transporte interno no Campus Carreiros e 
linhas de ônibus externas ao Campus), e as manifestações da prefeita do 
Campus, apresentando alternativas e justificativas para os itens citados. Com 
relação ao item 3 da pauta, “Apresentação do relatório de Avaliação da temática 
Alimentação”, abordado pelo Professor  Marcos Rodriguez, foram relatados 
diversos problemas referentes a esse item, que vão desde a comida fornecida 
pelo RU, ao reduzido número de locais para alimentação. A Professora Joanalira 
ressaltou a importância do relato do Professor Marcos e complementou que em 
virtude do crescimento da universidade, são necessárias mais opções de locais 
para alimentação. No item 4 da pauta, “Assuntos gerais”, a Professora Joanalira 
sugeriu a colocação dos relatórios na página da FURG. Os Professores Piccoli e 
Marcos enalteceram a participação, dedicação e freqüência dos membros dessa 
Comissão. A Professora aposentada Neusa Costa, citou a dificuldade da 
participação dos aposentados na CPA, face ao crescimento da Universidade e o 
afastamento dos mesmos do cotidiano da Instituição.   
 Concluindo, o Professor Marcos agradeceu a participação de todos e 
desejou um bom trabalho aqueles que continuarão na CPA, no próximo exercício. 
 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 


