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ATA nº. 050/2015 

 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril 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) Leitura da ata da reunião anterior 049/2015; 2) 

Estabelecer metodologia de trabalho para análise dos resultados da Autoavaliação 

das unidades acadêmicas e administrativas, realizadas em 2014 (1º ano do ciclo 

avaliativo); 3) Análise do Programa de Autoavaliação Institucional da FURG; 4) 

Discussão sobre a elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional 2015 a 

ser encaminhado ao MEC em 2016 – (Análise da legislação); 5) Assuntos Gerais. 

Estiveram presentes pela CPA: Alexandra Medeiros Souza de Freitas, Eder 

Mateus Nunes Gonçalves, Lívia Castro D’Ávila, Maira Carneiro Proietti e Patrícia 

Leivas Costa, como titulares. Ana Furlong Antochevis, Rita de Cássia Grecco dos 

Santos, Daza de Moraes Vaz Batista Filgueira e Vanessa Carratu Gervini 

justificaram ausência. Nenhum suplente esteve presente na reunião. 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 049/2015”. Lívia fez a leitura da ata, a qual foi 

aprovada. Seguindo para o segundo item da pauta “Estabelecer metodologia de 
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trabalho para análise dos resultados da Autoavaliação das unidades acadêmicas e 

administrativas, realizadas em 2014 (1º ano do ciclo avaliativo)”, o grupo, assim 

como em reuniões anteriores, discutiu o método de análise e apresentação dos 

resultados às unidades. Ficou acordado que Lívia, juntamente com a equipe da 

DAI, montará um modelo de material que será apresentado a todos os membros 

da CPA para que estes façam o mesmo trabalho para suas respectivas unidades. 

Eder deu a sugestão de que a CPA seja representada por um membro de cada 

instituto e não por áreas do conhecimento, como é feito hoje. Seguindo para o 

terceiro item da pauta “Análise do Programa de Autoavaliação Institucional da 

FURG”, Dalbon ressaltou a importância de reavaliar algumas etapas do processo 

de avaliação, que fazem parte do PAI, em seguida entregou para todos presentes 

a Deliberação 054/2010 e a Resolução 022/2009 que tratam, respectivamente, da 

Avaliação Institucional e do regimento da CPA. Foi pedido para que os membros 

estudassem o material para ser discutido na próxima reunião ordinária da CPA 

(051/2015), que será realizada no mês de maio. Quanto ao quarto item da pauta 

“Discussão sobre a elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional 2015 a 

ser encaminhado ao MEC em 2016 – (Análise da legislação)”, Dalbon entregou a 

Nota Técnica do INEP/DAES/CONAES Nº065/2014 a todos os membros. Este 

documento será enviado a todos os ausentes via e-mail para que seja discutido na 

reunião ordinária da CPA do mês de junho. Seguindo para o quinto item da pauta 

“Assuntos Gerais” Dalbon e Guilherme divulgaram o resultado da avaliação do 

curso de Ciências Econômicas que obteve conceito 4. Foi informado, ainda, que a 

Universidade passará por uma Avaliação Institucional do INEP no ano de 2016. 

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)  
 


