
Às 16 horas e 40 minutos do dia vinte e cinco de novembro de 2015 realizou-se a
décima reunião ordinária da CPA no ano de 2015, no salão azul, Pavilhão Central
da UFRRJ.  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).
Justificaram ausência: CHRISTIANE AMANCIO. A senhora presidente informou
que  a  reunião,  que  está  ocorrendo  após  o  Seminário  sobre  Formação  de
Professores,  promovido  pela  CPA e  PROGRAD,  é  apenas  para  avaliação  do
evento.  Os  integrantes  avaliaram  o  evento  como  positivo,  destacando  que  a
parceria  entre  a  CPA e a  PROGRAD tem sido proveitosa  para  articulação de
interesses comuns à Universidade. O tema trabalhado no Seminário Formação de
Professores,  que é um aprofundamento no documento base emitido pelo MEC
que propõe reformular o currículo da educação básica, chamado Base Nacional
Comum  (BNC),  auxiliou  à  comunidade  acadêmica  da  UFRRJ  a  entender  os
meandros deste documento e subsidiar o posicionamento da Instituição sobre esta
política  pública  educacional.  Todos  os  integrantes  da  CPA  aprovaram  a
participação comunitária que chegou a aproximadamente 130 pessoas, também a
qualidade  dos  debates  ocorridos  e  a  conclusão  dos  trabalhos  que  gerou  uma
comissão  sistematizadora  composta  pelos  docentes  NADIA  SOUZA,  ANA
CRISTINA,  DOUGLAS  MONSORES  e  AMPARO  CUPOLINO.  A  senhora
presidente informou também que está cobrando a magnífica reitora a renovação
do grupo da CPA, com os novos nomes indicados. Assim como irá enviar e-mail
aos pró-reitores para que subsidiem com informações o relatório de autoavaliação
da CPA. Nada mais havendo a tratar a senhora presidente agradeceu a todos, deu
por encerrada a reunião às 17 horas e 10 minutos, e eu, RENAN ARJONA DE
SOUZA, lavrei a presente Ata que vai assinada por todos os presentes.
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