
Às 10 horas e 30 minutos do dia vinte e sete de outubro de 2015 realizou-se a
nona  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) e PAULO
SANDRO DE OLIVEIRA (discente).  Justificaram ausência: AUREA LUNGA,
CHRISTIANE  AMANCIO  e  LUCIA  VALADARES.  A  senhora  presidente
informou que a PROGRAD aprovou e já estabeleceu uma data para a realização
do Seminário de Formação de Professores da UFRRJ,  que pautará  o tema de
Formação de Professores e a Base Nacional Curricular (BCN) Comum; existe a
intenção de convidar um representante do MEC para palestra na parte da manhã,
que  possivelmente  será  o  profº  Luis  Dourado  (MEC)  e  à  tarde  ocorrerão  os
grupos de trabalho. O Seminário ocorrerá no dia 25/11/2015. A CPA irá apoiar a
organização  através  da  divulgação,  e  realizará  uma  reunião  antes  (data  a  ser
marcada) para ajustar os detalhes. Quanto ao Relatório de Autoavaliação 2014, a
senhora presidente informou que ainda fará a divisão de trabalhos para que os
demais integrantes cobrem aos setores as informações; o foco será a atuação em
ensino,  pesquisa e extensão apenas.  A senhora presidente propôs que a última
reunião  dos  Fóruns  de  Graduação  a  cada  período  letivo  esteja  voltada  para
discutir  a  autoavaliação dos  cursos.  A comissão apoiou a  proposta.  O técnico
RENAN ARJONA informou que da sua pesquisa sobre o período de avaliações
de disciplinas, descobriu que nem a PROGRAD nem a COTIC estabelecem esse
controle sobre o tempo de avaliação no Quiosque Aluno. Então propôs a CPA que
estabelecesse. A CPA definiu: o sistema abre para o aluno avaliar as disciplinas do
período letivo 30 dias antes do término do período e 30 dias após o encerramento
do  período;  e  durante  a  semana  de  lançamento  de  notas  estabelecido  em
Calendário Acadêmico, seja aberto um Pop-up com um texto estabelecido pela
CPA que sensibilize o aluno a realizar a avaliação de disciplinas, na página das
notas lançadas no Quiosque Aluno. Por fim, a senhora presidente informou que
tem avaliação de curso do MEC agendada para o dia 12/11, de Administração, no
Campus  Três  Rios;  e  destacou  que  precisa  de  mais  um  integrante  para
acompanhá-la.  O técnico RENAN ARJONA irá  juntamente  com a  presidente.
Nada  mais  havendo a  tratar  a  senhora  presidente  agradeceu a  todos,  deu  por
encerrada  a  reunião  às  11  horas  e  30  minutos,  e  eu,  RENAN ARJONA DE
SOUZA, lavrei a presente Ata que vai assinada por todos os presentes.
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