
Às 13 horas e 40 minutos do dia nove de dezembro de dois mil e quinze realizou-
se a décima primeira reunião ordinária da CPA no ano de dois mil e quinze, na
sala  10,  do  Instituto  de  Educação.  Estiveram presentes  os  membros:  NÁDIA
MARIA PEREIRA DE  SOUZA (Presidente/docente),  RENAN  ARJONA DE
SOUZA  (técnico),  PAULO  SANDRO  DE  OLIVEIRA  (técnico)  e  LUCIA
VALADARES (docente).  Justificaram ausência:  CHRISTIANE AMANCIO.  A
senhora presidente informou que esta é a última reunião do ano de dois mil e
quinze, parabenizando a todos os integrantes pela participação ao longo do ano.
Informou também que auxiliou na elaboração do documento enviado pela UFRRJ
ao MEC pautando a reunificação dos currículos de bacharelado e licenciatura em
Educação Física e a expectativa de reunificação é boa. Informou também que a
magnífica reitora precisa de mais um tempo para analisar os nomes indicados
para reestruturação da CPA, então somente no próximo ano esta nova comissão
deve ser portariada. Por fim, informou que irá elaborar um texto base do Relatório
de  Autoavaliação  2015,  que  explica  a  importância  do  relatório,  seu  foco
acadêmico e as dimensões do SINAES. Enviará este relatório às Pró-reitorias,
diretores de institutos e coordenações de cursos, para que eles retornem com suas
atividades deste ano que venham a subsidiar o relatório final. Revelou que pensa
em dar um prazo até o final de janeiro de dois mil e dezesseis. Paralelamente,
solicitará aos integrantes da CPA que informem as atividades realizadas junto à
comissão  e  representando  à  comissão  também,  para  compor  as  atividades
realizadas  pela  CPA.  Sem  mais  informes,  a  senhora  presidente  detalhou  as
atividades realizadas pela CPA no ano de 2015. A comissão aprovou o relatório
das atividades descritas e ficou definido que se houverem mais atividades, estas
poderiam ser enviadas por e-mail. Todos os integrantes presentes consideraram
um ano de muitas atividades e trabalhos realizados, apesar das dificuldades. O
técnico RENAN ARJONA apresentou o relatório do processo de avaliação do
Quiosque  Aluno;  revelou  que  a  Coordenação  de  Tecnologia  e  Informação
(COTIC) já cumpriu o pedido da CPA de estabelecer o período de avaliação das
disciplinas  em trinta  dias  antes  e  trinta  dias  depois  do último dia  do  período
letivo; revelou também que a assessoria de comunicação da PROGRAD elaborou
uma arte para ser divulgada e sensibilizar os discentes,  esta arte já está sendo
divulgada no ato da abertura do Quiosque Aluno. A comissão também estabeleceu
que deveria ser enviado e-mails aos coordenadores de curso para que os mesmos
sensibilizassem os discentes do seu curso. Passando a outro assunto, a comissão
estabeleceu  que  a  professora  LUCIA  VALADARES  representará  a  CPA na
reunião do Fórum de Graduação a ser realizado no dia onze de dezembro de dois
mil  e  quinze,  às  nove horas.  A Comissão também estabeleceu que a  primeira
reunião  do  ano  de  dois  mil  e  dezesseis  será  realizada  na  casa  da  professora
LUCIA  VALADARES.  Nada  mais  havendo  a  tratar  a  senhora  presidente
agradeceu  a  todos,  deu  por  encerrada  a  reunião  às  16  horas,  e  eu,  RENAN
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ARJONA DE  SOUZA,  lavrei  a  presente  Ata  que  vai  assinada  por  todos  os
presentes.
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