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Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e nove, às dezesseis horas, na 

Sala 406 do Pavilhão 4, no Campus Carreiros, foi reunida a Comissão Própria de 

Avaliação – CPA, com a seguinte pauta: 1) Discussão da Proposta do Programa de 

Avaliação Institucional; e 2) Assuntos Gerais. Estiveram presentes pela CPA: Ana 

Luiza Muccilo Baisch, Daniela Delias de Sousa Schwengber, Humberto Camargo 

Piccoli e Artur Roberto de Oliveira Gibbon. Justificaram ausência: Fernando 

Agostinho Balansin, José Flávio Ávila, Tiaraju Alves de Freitas e José Henrique 

Muelbert. Também fez parte da reunião Antonio Carlos Sampaio Dalbon, membro da 

Secretaria de Avaliação Institucional. Dando início à reunião, o Presidente da CPA, 

Prof. Humberto Camargo Piccoli, fez algumas breves considerações a respeito do 

Programa de Avaliação Institucional, ressaltando a importância do mesmo e que 

deve-se vincular a Avaliação ao Planejamento, trabalhando com esses dois temas 

de forma integrada e “sempre buscando aproximá-los cada vez mais”. Em seguida, o 

prof. Piccoli apresentou ao grupo uma proposta do “Programa de Avaliação 

Institucional para a FURG”, frisando que o mesmo foi construído com base no 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, instituído pela Lei 

nº. 10.861, de 14 de abril de 2004, e que o mesmo está no estágio inicial e 

aguardando sugestões dos demais. O prof. Piccoli discorreu a respeito de cada uma 

das seis fases do Programa. O assunto foi amplamente discutido pelos presentes. A 

Professora Ana sugeriu, referindo-se à fase 3 – “Aplicação dos instrumentos de 

Avaliação”, que no seu entendimento, os instrumentos devem ser confeccionados 

pela CPA, o que motivou a decisão de começarmos a analisar os instrumentos 

utilizados em 2005-2006, na próxima reunião. E, por fim, o prof. Piccoli informou que 

o “Programa de Avaliação Institucional” está aberto a sugestões e que pretende 

marcar a próxima reunião para o início do mês de outubro, para dar continuidade ao 

assunto. O prof. Piccoli agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 

reunião. Eu, Antonio Carlos Sampaio Dalbon, lavrei esta ata, que vai por mim 

assinada e pelo presidente da CPA. 
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