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ATA nº. 056 /2015 

 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de Novembro de dois mil e quinze, às quatorze 

horas, na Sala de Reuniões da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - 

PROPLAD no Câmpus Carreiros, foi reunida a Comissão Própria de Avaliação - 

CPA, em reunião ordinária, com a seguinte pauta:1) Aprovação da ata da reunião 

anterior 055/2015; 2) Aprovação das propostas de alteração na Deliberação 

054/2010; 3) Sugestão de Sumário para o Relatório 2015 em atendimento a Nota 

Técnica nº 065/2014; 4) Definição da forma de encaminhamento dos Relatórios 

Gerenciais para as Unidades; 5) Assuntos gerais. Estiveram presentes pela CPA: 

Lívia Castro D’Ávila, Ana Furlong Antochevis, Patrícia Leivas Costa, como 

titulares. Como suplentes, estiveram presentes Artur Roberto de Oliveira Gibbon, 

Daza de Moraes Vaz Batista Filgueira e Vanessa Carratu Gervini. Maíra Carneiro 

Proietti e Rita de Cássia Grecco dos Santos, justificaram a ausência. Pela 

Diretoria de Avaliação Institucional - DAI, fizeram parte da reunião o Adm. Antonio 

Carlos Sampaio Dalbon, membro da DAI, a Assistente em Administração, 

Elisângela Freitas da Silva e, Bárbara Silva Rodrigues, estagiária da Unidade. 

Iniciando a reunião, Lívia, como presidente da CPA, passou para o primeiro item 

da pauta “Aprovação da ata da reunião anterior 055/2015” a qual foi aprovada. 

Quanto ao segundo item da pauta “Aprovação das propostas de alteração na 

Deliberação 054/2010", Dalbon leu as sugestões de alteração. Após a leitura, os 

membros da CPA aprovaram a proposta de alteração para encaminhamento ao 

COEPEA, cuja reunião está agendada para o dia 18/12/2015. Dando continuidade 

à reunião, partiu-se para o terceiro item da pauta "Sugestão de Sumário para o 

Relatório 2015 em atendimento a Nota Técnica 065/2014", Dalbon e Lívia  fizeram 

a leitura das sugestões para elaboração do sumário do Relatório 2015 que deve 

ser entregue ao MEC no mês de Março de 2016, o qual foi aprovado.Seguindo 

para o quarto item da pauta “Definição da forma de encaminhamento dos 

Relatórios Gerenciais para as Unidades”,Lívia falou em levar os relatórios 

gerenciais às reuniões de colegiado conforme a área de atuação de cada 
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professor membro da CPA, ou nos demais casos pela presidente da CPA, 

priorizando os cursos que serão avaliados pelo MEC no ano de 

2016.Prosseguindo para o quinto item da pauta " Assuntos Gerais", Gibbon 

salientou a necessidade de aproximar os alunos das avaliações e sugeriu que 

houvesse uma maior divulgação dos resultados obtidos, através dos meios de 

comunicação da FURG, reuniões de conselho, semanas acadêmicas e acolhida 

dos novos estudantes. Lívia também destacou a importância dos seminários 

internos, elogiou a chamada "Você pediu a Furg Atendeu", já lançada, com as 

melhorias do SiB. Ficou decidido que será feita a prorrogação dos mandatos dos 

membros da CPA, os quais encerram em Janeiro de 2016, por mais três meses, 

em virtude de proposta de alteração na Resolução 022/2009 que está sendo 

encaminhada ao CONSUN para a apreciação. Dalbon informou sobre suas férias 

que terão início no mês de Dezembro, porém o trabalho de elaboração do 

Relatório 2015 terá início em Dezembro, conforme planejado. Foi reforçada 

também a importância da presença de todos os  membros da CPA nas reuniões. 

Por fim, mostrou-se o panorama da Avaliação Docente pelo Discente - 2015 com o 

percentual de participação dos alunos até o dia 19/11/2015.Gibbon e Vanessa 

sugeriram que a data da Avaliação Docente pelo Discente 2016 fosse feita antes 

do período de provas e exames. A próxima reunião da CPA foi marcada para o dia 

18/12/2015. Por fim, a Professora Lívia agradeceu a presença de todos e deu por 

encerrada a reunião. Eu, Elisângela Freitas da Silva, lavrei esta Ata que vai por 

mim assinada e pela Presidente da CPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ELISÂNGELA FREITAS DA SILVA                         LÍVIA CASTRO D’ÁVILA 
      Assistente em Administração - DAI                             Presidente da CPA 
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