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Aos onze dias do mês de maio de dois mil e dez, às quatorze horas, na Sala 405,

do Pavilhão 4, no Campus Carreiros, foi reunida a Comissão Própria de Avaliação

- CPA, com a seguinte pauta: 1) Posse dos novos membros da CPA; 2) Eleição

do Presidente da CPA; 3) Eleição do Vice-Presidente da CPA; 4) Aprovação do

Relatório de Atividades da Avaliação Institucional 2009; 5) Assuntos Gerais.

Estiveram presentes pela CPA: Celso LUÍS de Sá Carvalho, Jorge Luiz Saes

Bandeira, José Flávio Ávila, Lucas Gondran Ribeiro, Marcos Cardoso Rodriguez e

Neusa Ribeiro Costa. Justificaram ausência: Daniela Delias de Sousa

Schwengber, Débora Nilce Alencastro, Joanalira Corpes Magalhães, Miguel

Angelo Martins de Castro Jr, Tiaraju Alves de Freitas, Artur Roberto de Oliveira

Gibbon, José Assis Ávila da Luz e José Henrique Muelbert. Também fizeram

parte da reunião o prol Humberto Camargo Piccoli, ex-presidente da CPA e atual

secretário de Avaliação Institucional, e António Carlos Sampaio Dalbon, membro

da Secretaria de Avaliação Institucional - SAI. Dando início à reunião, o prof.

Piccoli, passou para o 1°. item da pauta "posse dos novos membros da CPA",

dando posse aos novos membros da CPA, biênio 2010-2011. Posteriormente, o

prof. Piccoli, atual secretário de avaliação institucional, informou que, em virtude

de não mais ser membro da CPA, não poderá continuar desempenhando a

de Presidente da mesma. Solicitou, então, aos membros presentes, em
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atendimento aos item 2 e 3 da pauta, que procedessem eleição do presidente e 3
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â
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do vice-presidente da CPA. Após alguns esclarecimentos a respeito das funções

pertinentes ao presidente da CPA, por parte do prof. Piccoli, e de algumas

considerações da profa. Neusa, ressaltando que o presidente deveria ser alguém

que Já viesse participando do processo a mais tempo e que vivesse a

Universidade diariamente para não haver quebra de continuidade do processo

avaliativo, descartou a possibilidade de ser presidente da CPA, em virtude de ser

aposentada e de participar de poucas atividades no âmbito da Universidade.

Feitos esses esclarecimentos, foi sugerido o nome do técnico administrativo em

educação, José Flávio Ávila, para presidente da CPA, em virtude do mesmo,

entre os presentes, participar a mais tempo dessa Comissão. José Flávio

concordou em ser o presidente da CPA e o prof. Marcos Cardoso Rodriguez

ofereceu seu nome para atuar como vice-presidente. O que foi aceito de forma

unânime pêlos presentes. Em seguida, o técnico administrativo em educação,

José Ftávio Ávila, assumiu a presidência da CPA e, com a colaboração do prof.

Piccoli, passaram para o 4°. ponto da pauta "Aprovação do Relatório de

Atividades da Avaliação Institucional 2009". Após breve explanação do Relatório

de Atividades da Avaliação Institucional pelo técnico administrativo em educação

José Flávio Ávila, complementado pelo prof. Piccoli, o representante dos

discentes da graduação, Lucas Gondran Ribeiro, sugeriu que a Avaliação do

Docente pelo Discente fosse mais divulgada nos DAs e CAs. O prof. Piccoli

ressaltou que a divulgação da Avaliação do Docente pelo Discente é feita aos

alunos de todas as Unidades Académicas. Também respondendo à indagação do

académico Lucas Gondran, a respeito do que estava sendo feito com o resultado ^

dessa avaliação, o prof. Piccoii falou que o material é colocado à disposição das ' ^

Unidades para essas darem continuidade ao processo. O prof. Piccoli também
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ressaltou que uma das consequências dessa avaliação foi o Programa de

Formação Continuada na Área Pedagógica - PROFOCAP para os docentes da

FURG. O prof. Marcos falou a respeito da importância do referido Programa e

ressaltou a qualidade das palestras que foram proporcionadas pelo mesmo. O

académico Lucas perguntou se a avaliação do RU fazia parte do Relatório de

Atividades da Avaliação Institucional 2009, o prof. Piccoli disse que, nesse

momento, o RU não foi contemplado, mas posteriormente está prevista a

realização de uma pesquisa de satisfação dos usuários do RU, conforme prevê o

Programa de Avaliação Institucional. O Sr. Jorge Luiz Saes Bandeira,

representante das entidades organizadas da comunidade externa à FURG,

perguntou ao presidente quanto ao estabelecimento de um calendário de reuniões

da CPA. O presidente José Flávio disse que assim que os demais membros da

CPA informarem a sua preferência quanto ao dia e horário das reuniões, definirá

o calendário. Sobre o 5°. Item da pauta "Assuntos Gerais", não houve nenhuma

manifestação. E, por fim, o presidente da CPA, José Flávio, agradeceu a

presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, António Carlos Sampaio

Dalbon, lavrei esta ata, que vai por mim assinada e pelo presidente da CPA.

ANTÓNIO CARLOS SAMPAIO DALBON J€)S
Membro da SAI Pró
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