
Às 10 horas do dia vinte e cinco de agosto de 2015 realizou-se a sétima 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 WILIANS DOUGLAS (discente). A senhora presidente informou que
a reunião será para apresentação do instrumento elaborado pela Coordenadoria de
Técnologia da Informação (COTIC) da UFRRJ para relatório das avaliações de
disciplinas. O técnico RENAN ARJONA, que mediou o contato com a COTIC,
apresentou o  relatório  via  módulo  acadêmico da UFRRJ,  em que a  CPA terá
acesso  às  avaliações  de  todas  as  disciplinas  da  Universidade.  Durante  a
apresentação  foi  constatado  que  o  instrumento  apresenta  um  relatório  muito
básico  das  avaliações,  sem  trabalhar  as  categorias  do  questionário  de
autoavaliação. O técnico RENAN ARJONA destacou que a COTIC se propôs a
realizar  um  instrumento  básico,  porque  a  UFRRJ  está  em  processo  de
implantação de um novo sistema de informação integrado, ou seja, o instrumento
apresentado  será  útil  até  a  implantação  do  novo  sistema.  A apresentação  do
instrumento durou pouco tempo, porque a Universidade ficou sem conexão com a
internet. O técnico RENAN ARJONA revelou que as avaliações de disciplinas
2015/1 ainda não ocorreram, porque elas só podem ser realizadas em período
específico autorizado pela Pró-reitoria de Graduação, revelando sua preocupação
em articular o período aberto para avaliação pelos alunos com a divulgação a ser
realizada.  A  técnico  AUREA  LUNGA  informou  que  o  técnico  Everton
(PROGRAD) está desenvolvendo paralelamente um instrumento de relatórios do
banco de dados com mais informações e está em fase final. A senhora presidente
destacou a importância de apresentar este instrumento que o Everton desenvolveu
para os integrantes da CPA. E em função da falta de internet, a senhora presidente
deu alguns informes. Sobre o Regimento da CPA, disse que ainda está na Reitoria
para ser aprovado nos Colegiados Superiores, e que ainda não foi porque há uma
dúvida se, de fato, é necessário aprovar este regimento na UFRRJ, já que a CPA é
uma comissão independente. Informou também que já indicou alguns nomes para
a reestruturação da CPA, já que alguns integrantes já solicitaram saída, como:
professora ANA PAULA (Arquitetura),  professor DOUGLAS (Coordenador da
Matemática),  professor  BRUNO  (Instituto  de  Educação);  professor  CHAIN
(Instituto  de  Florestas);  EVERTON  (PROGRAD)  e  LIZ  PAIVA,  que  já  foi
professora substituta da UFRRJ, trabalha com avaliação e pode ser representante
da sociedade  civil.  Destacou que estes  nomes serão  avaliados  pela  Magnífica
Reitora  da  UFRRJ.  Informou  que  a  CPA precisa  sugerir  uma  data  para  a
PROGRAD realizar um outro fórum de avaliação, em que as coordenações de
curso possam apresentar suas experiências. Os presentes indicaram os dias 14 ou
15 de outubro de 2015. A senhora presidente revelou que precisa alinhar com a
PROGRAD o calendário dos Fóruns da Graduação para que a CPA acompanhe de
perto estes fóruns. Informou também que um próximo passo para a CPA este ano
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será  analisar  o  Relatório  de  Autoavaliação de  2014,  ver  seus  apontamentos  e
trabalhar em cima deles, como: biblioteca, Pró-reitoria de Extensão e Pró-reitoria
de pós-graduação.  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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