
No dia vinte e oito de abril de 2015 realizou-se a terceira reunião ordinária da
CPA no ano de 2015, na sala 10 do Instituto de Educação. Estiveram presentes os
membros:  Profª  NÁDIA MARIA PEREIRA DE SOUZA (Presidente/docente),
RENAN ARJONA DE SOUZA (técnico), AUREA LUNGA (técnico) e PAULO
SANDRO RAMOS DE OLIVEIRA (técnico). A reunião se iniciou às 10h30min
com  alguns  informes  da  senhora  presidente  sobre  o  Relatório  parcial  de
Autoavaliação Institucional realizado pela comissão, que foi postado no último
dia possível, 31/03/2015, já que a CPA aguardou a finalização tardia do Relatório
de  Gestão  da  UFRRJ.  Porém,  posteriormente  ao  envio  do  Relatório  de
Autoavaliação,  foram feitas  atualizações no Relatório de Gestão.  Mas entende
que as atualizações feitas foram mais simples, não alterando as informações de
Ensino, Pesquisa e Extensão, e desta forma, não comprometem o Relatório da
CPA.  Aproveitou  para  informar  que  para  este  ano,  não  pretende  depender  do
Relatório de Gestão da UFRRJ, e sim criar mecanismos de coleta de dados da
própria  CPA.  A  técnico  AUREA  LUNGA  informou  que  no  Conselho
Universitário da UFRRJ (CONSU) foi discutido a falta de clareza e metodologia
do Relatório  de  Gestão.  Também destacou que para  que a  CPA trabalhe com
coleta própria de dados, é necessário ter mais infraestrutura para dar suporte a
este trabalho. A senhora presidente respondeu que já solicitou várias vezes mais
infraestrutura  para  o  trabalho  da  comissão,  e,  num  próximo  encontro  com  a
magnífica reitora,  irá solicitar a substituição dos integrantes da CPA que estão
saindo e mais infraestrutura para o trabalho da CPA, como sala, equipamentos e
pessoal de apoio. Para esta reunião a senhora presidente trouxe a proposta de criar
comissões para enfrentar os problemas mais urgentes nas avaliações dos cursos de
graduação  realizadas  pelo  MEC.  O  curso  de  Psicologia  na  última  avaliação
realizada ficou em protocolo de compromisso,  e na comissão composta por 5
pessoas para acompanhar o processo de reestruturação do curso, vão representar a
CPA: NADIA MARIA PEREIRA DE SOUZA E AUREA LUNGA. Dentro do
planejamento da CPA de aproximação dos coordenadores de curso nos fóruns da
graduação, a senhora presidente propôs uma reunião da CPA no dia 11/05/2015,
acompanhando a reunião com diretores de institutos que será realizada às nove
horas  e o fórum de coordenadores que será realizado à tarde. A CPA participaria
das duas reuniões e em algum intervalo ou após a reunião da tarde poderia se
reunir para discutir os assuntos destas reuniões. A comissão aprovou. Para junho
de  2015,  a  senhora  presidente  confirmou  a  realização  do  Seminário  de
Autoavaliação da grande área de Ciências Agrárias (graduação e pós-graduação),
mas ainda vai  confirmar  com os  diretores.  Também apresentou a proposta  de
levar ao Fórum dos Coordenadores a proposta de criação de uma comissão de
avaliação de egressos. A comissão aprovou. Para o segundo semestre, a senhora
presidente propôs a comissão focar em construir instrumentos quantitativos de
avaliação.  A técnico  AUREA  LUNGA  informou  que  o  funcionário  da  Pró-
Reitoria  de  Graduação (PROGRAD) EVERTON está  elaborando um software
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ligado ao Sistema Acadêmico da Graduação que produzirá dados relacionados a
evasão de discentes. Também informou que a UFRRJ não aproveita estudos de
iniciativa interna de docentes e técnicos, e citou como exemplo um estudo do
curso de Física sobre o impacto energético da UFRRJ e propõe uma estrutura
energética setorial e foi entregue na Reitoria. Porém a UFRRJ está implantando
um sistema de energia que prevê toda a Universidade, mais caro e dificultoso. A
comissão  ficou  otimista  com  a  ferramenta  que  está  sendo  desenvolvida  na
PROGRAD. 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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