
Às 10 horas do dia vinte e dois de setembro de 2015 realizou-se a oitava 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),  LUCIA
VALADARES (docente) e WILIANS DOUGLAS (discente). O técnico RENAN
ARJONA informou sobre o calendário do Fórum da Graduação da UFRRJ, do
qual  interessa  a  CPA acompanhar:  06/10,  30/10,  18/11  e  03/12.  A senhora
presidente  informou  que  está  cobrando  a  Reitoria  que  seja  nomeada  a  nova
composição da CPA, e revelou que ficará na comissão até o fim de 2016, como
presidente. Dos nomes indicados, ainda falta uma pessoa do Campus Três Rios.
Informou também que a proposta do Regulamento da CPA ainda está em pauta
para ser votada pelos Colegiados Superiores da UFRRJ, e existe uma dúvida a ser
sanada quanto a necessidade de aprovação nestes  colegiados,  já  que a CPA é
independente.  A presidente  informou  que  esteve  no  Simpósio  Avaliação  da
Educação Superior (AVALIES) que foi realizado em Porto Alegre-RS, juntamente
com os integrantes RENAN ARJONA e AUREA LUNGA; destacou que foi um
evento enriquecedor, em que a maioria das apresentações reforçou a necessidade
de avaliações qualitativas, que possibilitou a comissão visualizar novas frentes de
trabalho através destas experiências. O técnico RENAN ARJONA relatou que um
projeto apresentado neste Simpósio pode ser útil, já que relaciona o PDI com a
CPA; irá encaminhar o link por e-mail aos demais integrantes. Por fim, informou
que na próxima reunião já pretende dividir as tarefas com os demais integrantes
para cobrar dos setores responsáveis pelos relatórios de avaliação do ano de 2015,
para fins de subsídios do Relatório de Autoavaliação Institucional. A intenção este
ano é não depender do Relatório de Gestão da Universidade. O técnico RENAN
ARJONA  informou  que  está  estudando  junto  a  Pró-reitoria  de  Graduação
(PROGRAD)  e  a  Coordenação  de  Tecnologia  e  Informação  (COTIC)  a
responsabilidade  de  abrir  os  períodos  de  avaliação  de  disciplinas.  A senhora
presidente  trouxe  a  proposta  para  que  a  CPA atue  junto  à  PROGRAD  na
realização do 2º Seminário de Autoavaliação Institucional, para que seja feito na
data de um dos Fóruns de Coordenações. A comissão apoiou a proposta e uma
data ficou a ser definida após consulta à PROGRAD. 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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