
No dia onze de maio de 2015 realizou-se a quarta reunião ordinária da CPA no
ano  de  2015,  na  sala  10  do  Instituto  de  Educação.  Estiveram  presentes  os
membros: NÁDIA MARIA PEREIRA DE SOUZA (Presidente/docente), RENAN
ARJONA  DE  SOUZA  (técnico),  AUREA  LUNGA  (técnico)  e  LUCIA
APARECIDA VALADARES  SARTÓRIO  (docente).  A reunião  se  iniciou  às
13h30min com a explicação do motivo do agendamento neste dia realizado pela
senhora presidente, que destacou a intenção firmada na última reunião da CPA em
participar da reunião dos Diretores de Institutos com a Pró-reitoria de Graduação
(PROGRAD) pela manhã do dia onze de maio, e no Fórum das Coordenações à
tarde, ocorrendo em algum intervalo a reunião da CPA para discorrer sobre os
assuntos destas reuniões. Como o Fórum das Coordenações foi adiado, só ocorreu
neste dia pela manhã a reunião entre a PROGRAD e os Diretores, com a presença
destes  quatro  membros  da  CPA.  Então,  solicitou  dos  demais  membros  suas
opiniões  sobre  as  questões  abordadas  na  reunião  da  manhã.  A Pró-reitora  de
Graduação iniciou a reunião com uma apresentação da PROGRAD (relacionando
pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades) da pró-reitoria e da graduação
incluindo os 58 cursos da UFRRJ (com 2 EAD). No relato, destacaram-se na sua
apresentação:  das  fraquezas,  fluxo  ineficiente  de  informações,  ausência  de
normativas e de procedimentos claros,  falta de estudos sobre os problemas da
graduação (evasão), infraestrutura precária (salas e laboratórios), rotatividade dos
coordenadores e secretários; das ameaças, a falta de seguro para os estágios. Em
seguida,  a  técnico  em  assuntos  educacionais  da  PROGRAD  apresentou  a
correlação regimental da UFRRJ entre a PROGRAD, Institutos e Coordenações
de  Curso  no  âmbito  dos  cursos  de  graduação.  Sobre  as  críticas  das  últimas
avaliações de cursos de graduação feitas pelo INEP em 2014, destacam-se das
dimensões:  didático-pedagógica:  biblioteca,  reclamação  dos  alunos  de
inadimplência docente;  falta da abordagem étnico-racial e de libras; docente e
tutorial, sem muitas críticas, talvez somente a falta de experiência; infraestrutura,
salas de aula em falta e em condições ruins, laboratórios em falta e em condições
ruins; falta de acessibilidade, falta da transversalidade ambiental e dos direitos
humanos. Ao fim das apresentações foi informado que no ano de 2014 a UFRRJ
teve quatro cursos em protocolo de compromisso, das vinte e uma avaliações.
Passando a parte do debate, todos os cinco diretores presentes opinaram sobre
questões acadêmicas que influenciam nas avaliações dos cursos de graduação.
Destacaram-se nas suas falas: a necessidade de uma autoavaliação pautada nos
critérios de avaliação dos cursos, de uma forma setorial; necessidade urgente de
adequar a infraestrutura de ensino, mas dando atenção especial a biblioteca, que
tem sérios problemas de falta de catalogação, falta de salas de estudo e um prédio
novo  que  não  é  utilizado;  falta  de  pessoal  técnico-administrativo  nas
coordenações de curso e falta de recursos no centro de custos das coordenações.
Foi decidido agendar uma próxima reunião dos Diretores com a PROGRAD no
dia vinte e dois de maio de dois mil e quinze, porém, com a presença também,
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além da CPA, da Administração Superior e das Bibliotecas. Após o debate sobre
os assuntos desta reunião, a comissão decidiu rever as Atas das reuniões da CPA
para publicar no site; planejar uma reunião com a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação e com a Pró-reitoria de Extensão; Acompanhar a discussão sobre a
implantação da meta  do PNE de cumprir  10% do currículo da graduação em
extensão; o técnico RENAN ARJONA ficou de verificar junto a COTIC os dados
da avaliação de disciplinas discente. Ficou confirmado o próximo seminário de
autoavaliação institucional da área das agrárias no dia dezesseis de junho de 2015.
Nada  mais  havendo a  tratar  a  senhora  presidente  agradeceu a  todos,  deu  por
encerrada a reunião às 14h30min, e eu, RENAN ARJONA DE SOUZA, lavrei a
presente Ata que vai assinada por todos os presentes.
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