
Às 10 horas e 40 minutos do dia vinte e três de fevereiro de dois mil e dezesseis
realizou-se a primeira reunião ordinária da CPA no ano de dois mil e dezesseis, 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).  Também  esteve  presente  como  convidado  o
bibliotecário  LUIZ  FERNANDO  CAVALCANTE.  Justificaram  ausência:
CHRISTIANE AMANCIO. A senhora presidente iniciou a reunião destacando
que  o  objetivo  é  apenas  dividir  tarefas  para  elaboração  do  relatório  de
autoavaliação institucional da UFRRJ, além de alguns informes. Então informou
que a reestruturação da CPA será confirmada em breve pela magnífica reitora, e
os  prováveis  nomes  serão:  professora  ANA  PAULA  (Arquitetura),  professor
DOUGLAS MONSÔRES (Matemática),  professor  BRUNO (Educação),  LUIZ
FERNANDO CAVALCANTE  (biblioteca  do  IM),  EVERTON (PROGRAD) e
mais  um professor  do  Campus  Três  Rios.  Informou  também que  na  próxima
reunião  a  comissão  elaborará  estratégias  de  ação para  o  ano de  2016  e  cada
integrante  apresentará  as  informações  referentes  ao  ano de  2015 coletadas.  A
comissão aprovou a realização da próxima reunião na data de 08/03/2016, às 10h,
no Campus Nova Iguaçu. A senhora presidente também informou que solicitou a
administração superior, institutos, departamentos e coordenações de cursos que
enviassem um relatório sintético com caráter formativo, que objetiva valorizar as
principais  atividades  de  ensino,  pesquisa,  extensão  e  gestão  da  UFRRJ  e  as
fragilidades e os desafios a serem vencidos no ano vindouro, porém, o retorno de
respostas foi muito baixo, mesmo com duas prorrogações de prazo. Diante disso,
a divisão de tarefas para coleta de informações sobre a atuação dos principais
setores administrativos da UFRRJ será importante para realização do relatório de
autoavaliação do ano de 2015. Então a comissão se dividiu da seguinte forma:
Pró-reitoria de Graduação (RENAN ARJONA); Pró-reitoria de Extensão (LUCIA
VALADARES);  Pró-reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-graduação (NADIA SOUZA e
CHRISTIANE  AMANCIO);  Pró-reitoria  de  Assuntos  Estudantis  (LUCIA
VALADARES);  Pró-reitoria  de  Planejamento,  Avaliação  e  Desenvolvimento
Institucional  (NADIA  SOUZA);  Instituto  Multidisciplinar  de  Nova  Iguaçu
(PAULO SANDRO) e Biblioteca do IM (LUIZ FERNANDO). Ficou definido
que  os  integrantes  entregarão  o  relatório  destes  setores  na  reunião  do  dia
08/03/2015.  Nesta  próxima  reunião  ordinária,  o  técnico  RENAN  ARJONA
também irá apresentar um relatório das avaliações de disciplinas dos discentes
relativo  ao  período  letivo  2015/2.  Nada  mais  havendo  a  tratar  a  senhora
presidente  agradeceu a  todos,  deu por encerrada a  reunião às  12 horas,  e  eu,
RENAN ARJONA DE SOUZA, lavrei a presente Ata que vai assinada por todos
os presentes.
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