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ATA nº. 049/2015 

 

 

Aos vinte dias do mês de março de dois mil e quinze, às nove horas e trinta 

minutos, 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) Leitura da ata da reunião anterior 

048/2015; 2) Apresentação do Relatório de Autoavaliação Institucional 2014 para 

aprovação; e 3) Assuntos Gerais. Estiveram presentes pela CPA: Eder Mateus 

Nunes Gonçalves, Lívia Castro D’Ávila, Patrícia Leivas Costa e Rita de Cássia 

Grecco dos Santos, como titulares. Também estiveram presentes os suplentes, 

Daza de Moraes Vaz Batista Filgueira e Vanessa Carratu Gervini. Alexandra 

Medeiros Souza de Freitas, Artur Roberto de Oliveira Gibbon e Maíra Carneiro 

Proietti justificaram ausência. 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 e Rodrigo de Oliveira Benites, 

estagiário da Unidade. Dando início à reunião, Lívia Castro D’avila, como 

presidente da CPA, passou para o primeiro item da pauta “Leitura da ata da 

reunião anterior 048/2015” pedindo para que Rodrigo lesse a ata, após a leitura foi 

pedido que fosse corrigido o nome da presidente e após a ata foi aprovada. 

Seguindo para o segundo item da pauta “Apresentação do Relatório de 

Autoavaliação Institucional 2014 para aprovação” Guilherme e Dalbon começaram 

uma apresentação do relatório aos membros da CPA, os quais já tinham recebido 
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o mesmo anteriormente para revisão. No espaço aberto a sugestões para o 

relatório, Lívia sugeriu que fosse feito um trabalho sintetizado, por unidade, dos 

resultados para ser entregue aos diretores das Unidades, com o intuito de facilitar 

ações oriundas dos processos avaliativos. Lívia completou com a proposta de que 

cada membro da CPA fizesse a síntese das unidades que representam. Em 

relação à Avaliação Docente pelo Discente, Guilherme ressaltou a ideia de 

disponibilizar aos discentes, via sistema individual do aluno, algum resultado 

proveniente desse processo de avaliação. Houve discussão quanto ao tipo de 

informação a ser disponibilizada, não se chegando a um acordo entre os 

participantes, ficando o tema em aberto para as próximas reuniões. O grupo 

sugeriu, também, que o “sistemas.furg” fosse aprimorado para facilitar o uso dos 

Coordenadores de curso, tanto para o uso dos dados de avaliação quanto para as 

avaliações do MEC. Após a conclusão da leitura e os devidos ajustes, o relatório 

de Autoavaliação Institucional - 2014 foi APROVADO por todos os membros. 

Seguindo para o terceiro item da pauta “Assuntos Gerais” foi informado que os 

cursos de Direito e Ciências Biológicas obtiveram nota 4 na avaliação do MEC. 

Guilherme reforçou a importância dos membros da CPA participarem das reuniões 

com os avaliadores do MEC. Os próximos cursos que receberão as visitas dos 

avaliadores são Ciências Econômicas e Pedagogia-EAD Pólo de São José do 

Norte, respectivamente, para renovação de reconhecimento e reconhecimento de 

curso. Foi informado, ainda, que o Assistente em Administração Heder Sassone 

de Oliveira exonerou-se da Universidade para assumir outro cargo no Serviço 

Público. Por fim, a Professora Lívia Castro D’Ávila agradeceu a presença de todos 

e deu 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                                                          LÍVIA CASTRO D’ÁVILA 
              Estagiário da DAI                                                               Presidente da CPA 

    (A via original encontra-se assinada)  
 


