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ATA nº. 048/2015 

 

 

Aos seis dias do mês de março de dois mil e quinze, às nove horas, na Sala de 

Reuniões da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração no Câmpus Carreiros, 

foi reunida a Comissão Própria de Avaliação - CPA, em reunião ordinária, com a 

seguinte pauta: 1) Apresentação dos novos membros da CPA; 2) Escolha do 

Presidente da CPA para o biênio 2015-2016; 3) Leitura da ata da reunião anterior 

047/2014; 4) Calendário de Reuniões Ordinárias da CPA para o ano de 2015; 5) O 

processo de avaliação na FURG: anterior e posterior ao SINAES; 6) Prévia do 

Relatório de Autoavaliação 2014 para ser encaminhado ao MEC em março de 

2015; e 7) Assuntos Gerais. Estiveram presentes pela CPA: Alexandra Medeiros 

Souza de Freitas, Ana Furlong Antochevis, Eder Mateus Nunes Gonçalves, 

Everson da Silva Flores, Lívia Castro D’Ávila, Maira Carneiro Proietti, Patrícia 

Leivas Costa e Rita de Cássia Grecco dos Santos, como titulares. Também 

estiveram presentes os suplentes, Artur Roberto de Oliveira Gibbon, Daza de 

Moraes Vaz Batista Filgueira e Vanessa Carratu Gervini. Pela Diretoria de 

Avaliação Institucional - DAI, fizeram parte da reunião o Prof. Guilherme Lerch 

Lunardi - Diretor da DAI, o Adm. Antonio Carlos Sampaio Dalbon, membro da DAI, 

o Assistente em Administração Heder Sassone Oliveira, servidor da Unidade e 

Rodrigo de Oliveira Benites, estagiário da Unidade. Dando início à reunião, 

Guilherme se apresentou, apresentou a equipe da DAI aos componentes da CPA 

e solicitou que os mesmos se apresentassem. Quanto ao item dois da pauta 
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“Escolha do Presidente da CPA para o biênio 2015-2016”, Guilherme abriu espaço 

para que os membros da CPA conversassem sobre a definição do novo 

presidente da CPA. Após essa discussão, a Professora Lívia Castro D’Ávila 

candidatou-se e foi escolhida de forma unânime como presidente da CPA para o 

biênio 2015-2016. No item três da pauta, “Leitura da Ata da reunião anterior 

047/2014”, o estagiário da DAI Rodrigo de Oliveira Benites fez a leitura da ata 

047/2014, o suplente Artur Roberto de Oliveira Gibbon solicitou alteração na 

formatação da ata e após ela foi aprovada. Quanto ao item quatro da pauta, 

“Calendário de Reuniões Ordinárias da CPA para o ano de 2015”, Dalbon 

apresentou uma sugestão de calendário para o ano de 2015, o qual foi aprovado 

pelos membros da CPA. Além disso, Dalbon ressaltou a importância da 

participação assídua dos titulares e suplentes nas reuniões. No quinto item da 

pauta, “O processo de avaliação na FURG: anterior e posterior ao SINAES”, 

Guilherme e Dalbon apresentaram um breve histórico do processo de avaliação 

realizado na FURG, antes e depois do SINAES. Quanto ao sexto item da pauta, 

“Prévia do Relatório de Autoavaliação 2014 para ser encaminhado ao MEC em 

março de 2015”, Dalbon e Guilherme comentaram que o relatório de 

Autoavaliação estava em fase de conclusão e que o mesmo seria encaminhado 

para os membros da CPA antes da próxima reunião para leitura e sugestões. No 

item sete da pauta, “Assuntos Gerais”, Guilherme e Dalbon convidaram os 

membros da CPA para participarem da reunião para renovação de 

reconhecimento do curso de Ciências Biológicas com os avaliadores do MEC no 

dia 09/03/2015. Além disso, Guilherme apresentou os resultados sintetizados da 

Autoavaliação Institucional 2014. Por fim, Guilherme e Dalbon agradeceram a 

presença de todos, saldaram os novos membros e deram por encerrada a reunião. 

Eu, Rodrigo de Oliveira Benites, lavrei esta Ata que vai por mim assinada e pela 

Presidente da CPA.   

 

 

      RODRIGO DE OLIVEIRA BENITES                          LIVIA CASTRO D’ÁVILA 
 Estagiário da DAI                                                   Presidente da CPA 
                                                                                          (A via original encontra-se assinada)  
 


