
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA

ATA n°. 025/2012

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e doze, às dez 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 024/2011, 2) Escolha do Presidente da CPA

biênio 2012-2013, 3) Aprovação do Relatório de Auto-AvaÍÍação 2011 e 4)

Assuntos Gerais. Estiveram presentes pela CPA: Antonia Provitina, Everson da

Silva Flores, Silvana SJdney Costa Santos, Tiaraju Alves de Freitas, Viviane Leite

Dias de Mattos e António Sérgio Varela Júnior (suplente). Justificaram ausência:

Carlos Henrique Lucas Lima, Cláudia da Silva Cousin e Juliano Zanette, Também

fez parte da reunião o Prof. Humberto Camargo Piccoli, Diretor de Avaliação

Institucional, António Carlos Sampaio Dalbon, membro da Díretoria de Avaliação

Institucional - DAI. Dando início a reunião o Prof. Piccoli, falou brevemente a

respeito da CPA e da DAI. Logo após passou ao primeiro item da pauta, "Leitura

da Ata 024/2011", em que foi lida a Ata da reunião 024 de 20 de dezembro de

2011, sendo a mesma aprovada na íntegra. Com relação ao item dois da pauta,

"Escolha do Presidente da CPA biênio 2012-2013", o Prof. Tiaraju sugeriu que a

presidência fosse exercida por algum dos membros mais antigos, que tivessem

tido maior participação na CPA no ano anterior. Em virtude da ausência jusíifíçats(a

de alguns membros e da impossibilidade da CPA ficar sem presidente, o Prc^

Piccoli sugeriu que o Prof. Tiaraju assumisse interinamente a presidência até

eleição do novo presidente, o que foi aprovado pêlos presentes. Em seguida, o

Prof. Píccoli passou a condução dos trabalhos da CPA para o Prof. Tíaraju, que

deu continuidade a reunião e solicitou a leitura do Relatório de Auto-Avaliação

2011, item três da pauta, em que foi explicado pelo Prof. Piccolí cada
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item que compõe o relatório. Neste momento, o Prof. Tiaraju informou que em

virtude de compromisso assumido anteriormente precisaria se ausentar da

reunião. Dando sequência, o Prof. Piccoli solicitou autorização dos membros da

Comissão para renumerar os itens que fazem parte do Relatório e inserir o item 6

"Análise da Auto-AvaIiação pela CPA" e seus subitens, relativos as temáticas:

bibliotecas, transporte e pedagógico, havendo concordância. O Prof. Piccoli

concluiu a leitura do Relatório, sendo o mesmo aprovado pêlos presentes. No

item quatro, "Assuntos Gerais", não houve manifestações.

E, por fim, o Prof. Piccolí 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 Interino da CPA.

ANTÓNIO CARLOS SAMPAIO DALBON

7 Membro da DAI presidente interino da CPA
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