
Às 10 horas  do  dia  dezessete  de  junho de  2015 realizou-se  a  quinta  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),  PAULO
SANDRO  RAMOS  DE  OLIVEIRA  (técnico)  e  LUCIA  APARECIDA
VALADARES SARTÓRIO (docente). A presidente justificou a não realização da
reunião  da  CPA e  do  Seminário  de  Autoavaliação  Institucional  da  área  de
agrárias,  no  dia  dezesseis  de  junho  de  2015,  porque  o  Programa  de  Pós-
Graduação em Educação Agrícola (PPGEA) estava com muitas atividades para
esta época do ano, e também por causa da greve dos técnicos administrativos.
Informou que esta greve está crescendo e, inclusive, os discentes estão discutindo
paralisação em função do fechamento do Restaurante Universitário.  O técnico
RENAN ARJONA DE SOUZA informou que esteve na COTIC para  avançar
como  o  novo  relatório  de  avaliações  de  disciplinas  do  novo  instrumento  de
avaliação;  ressaltou  que,  como  a  COTIC  não  estava  disposta  a  propor  um
relatório,  elaborou  uma  proposta  e  deixou  com  a  funcionária  Camila  para
construção; esta funcionária revelou que destinaria prioridade para este relatório,
mesmo  com  o  setor  de  informática  todo  envolvido  na  implantação  do  novo
sistema  de  informação  integrado  da  UFRRJ.  Após  os  informes,  a  presidente
destacou algumas tarefas e metas para a comissão, neste momento. A divulgação
no  site  da  CPA do  relatório  parcial  de  autoavaliação  da  UFRRJ  em 2014;  o
técnico  RENAN  ARJONA DE  SOUZA ficou  de  publicar  após  a  presidente
sintetizá-lo para divulgação. A presidente destacou importante a atuação da CPA
no Fórum de Coordenações da PROGRAD, no dia dezoito de junho de 2015,
para: solicitar as coordenações de curso que troquem experiências e informem a
CPA o  que  tem  feito  a  nível  de  avaliação;  levar  ao  Fórum  a  discussão  de
adequação dos PPC's dos cursos às exigências legais, como acessibilidade, por
exemplo,  e  solicitar  aos  coordenadores  que  sensibilizem  os  discentes  a
preencherem no quiosque a avaliação das disciplinas.  Outra questão levantada
pela  presidente  foi  a  necessidade  de  acompanhar  junto  ao  Núcleo  de
Acessibilidade da UFRRJ as propostas e medidas que estão sendo tomadas para
adequação às normas legais;  a  docente LUCIA APARECIDAD VALADARES
SARTÓRIO irá representar a CPA na próxima reunião deste núcleo; os técnicos
RENAN ARJONA DE SOUZA e PAULO SANDRO RAMOS DE OLIVEIRA
acompanharão  o  que  está  sendo  feito  no  Campus  Nova  Iguaçu  no  tocante  a
acessibilidade. Sobre a avaliação das disciplinas pelos discentes, é fundamental
que o instrumento de relatório das avaliações fique pronto até o final do período,
então o técnico RENAN ARJONA DE SOUZA ficou incumbido de procurar a
COTIC para verificar o relatório e, após, divulgar no quiosque. Para o segundo
semestre a presidente revelou que fará proposta a magnífica reitora de ampliação
e atualização dos membros da CPA; e que também pretende realizar reuniões com
os Diretores de Campus. A próxima reunião ordinária ficou agendada para o dia
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oito de julho de 2015. Nada mais havendo a tratar a senhora presidente agradeceu
a todos, deu por encerrada a reunião às 12h, e eu, RENAN ARJONA DE SOUZA,
lavrei a presente Ata que vai assinada por todos os presentes.
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