
No dia vinte e nove de maio de 2014 realizou-se a quarta reunião ordinária da
CPA no ano de 2014, no Instituto Educação, sala 10.  Estiveram presentes os
membros: Profª NÁDIA MARIA PEREIRA DE SOUZA (Presidente), RENAN
ARJONA DE SOUZA, CARLOS ROBERTO DE  CARVALHO, CHRISTIANE
AMANCIO, GABRIELA RIZO e LUCIA VALADARES. A reunião se iniciou às
15h20min  na  sala  10  do  IE.  A  professora  NÁDIA  SOUZA  apresentou  a
professora LUCIA VALADARES destacando que ela e a professora GABRIELA
RIZO estão entrando como novas integrantes da CPA num primeiro momento e os
três  alunos  (2  de  Nova  Iguaçu  e  1  de  Seropédica)  entrarão  num  segundo
momento.  A  professora  LUCIA  VALADARES  se  apresentou  contando  sua
história e formação,  revelando que pretende contribuir  com sua experiência,  e
mesmo  com  várias  atividades  acadêmicas  que  exerce,  espera  participar
efetivamente dos trabalhos da comissão; expôs suas de mapeamento macro e a
necessidade de um entendimento do impacto do REUNI na UFRRJ. A professora
NADIA SOUZA informou que em 14/05/2014 foi realizado o III Seminário de
Avaliação  Institucional  no  ITR  com  relativo  sucesso,  mesmo  havendo  outro
evento concorrendo no mesmo horário. Informou também que uma comissão do
Instituto de Florestas à chamou e mostrou os dezoito instrumentos de avaliação
que foram preparados, assim como já elegeram uma comissão para organizar a
eleição  do  NUPAI  do  Instituto  de  Floresta.  A presidente  destacou  para  esta
comissão que eles ainda não podem eleger o NUPAI, porque o regulamento da
CPA que preverá esta comissão local ainda não está pronto. Então reforçou para
os  integrantes  da  CPA presentes  que o Regimento da CPA será  prioridade.  A
professora  CHRISTIANE  AMANCIO  reforçou  a  necessidade  de  criar  um
instrumento padrão para que os NUPAIS possam utilizar como base para suas
autoavaliações.  A  professora  NADIA  SOUZA  explicou  que  o  Seminário
agendado para o dia 29/05/2014, às 18 horas, que seria da Área de C. Humanas e
Sociais  será  apenas  do  Instituto  de  Educação,  pois  o  Instituto  de  Ciências
Humanas e Sociais (ICHS) ,junto com a profa. Nádia prefeririu agendar outra
data.  O  professor  CARLOS  ROBERTO  DE  CARVALHO  ressaltou  que  um
encontro da CPA com o Fórum dos Coordenadores poderia ser estratégico. Após
um questionamento do técnico RENAN ARJONA, a professora NADIA SOUZA
explicou que a reunião com a COINFO ficará para depois da greve dos técnicos-
administrativos.  A professora CHRISTIANE AMANCIO também lembrou que
seria  importante  marcamos reuniões  com DCE's  e  CA's  também.  O professor
CARLOS ROBERTO DE CARVALHO informou que  o  PARFOR da  UFRRJ
adiou o Seminário de Autoavaliação do Programa para o dia 02/06/2014, e que
seria importante a CPA ajudar. A professora NADIA SOUZA anotou a data e
destacou a importância da CPA dar suporte a este evento, inclusive participando.
Sem mais informes a  professora NADIA SOUZA propôs dividir a comissão para
a realização de algumas tarefas, a comissão aceitou por consenso e ficou definido
da seguinte forma: Análise dos instrumentos feitos pelo Instituto de Floresta e do
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PARFOR  (GABRIELA  RIZO,  CARLOS  ROBERTO  e  RENAN  ARJONA);
Regimento  da  CPA (NADIA  SOUZA,  CHRISTIANE  AMANCIO  e  LUCIA
VALADARES). Então a presidente lembrou o calendário das próximas atividades
da Comissão: 29/05/2014,  IV Seminário no Instituto de Educação as 18h; dia
24/06/2014, às 13:30 horas, próxima reunião da CPA, no IE, sala 10. Nada mais
havendo a tratar a Srª. Presidente agradeceu aos presentes, deu por encerrada a
reunião às 17h e eu RENAN ARJONA lavrei a presente Ata que segue assinada
por todos os presentes.
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