
Às 13 horas  e  30  minutos  do  dia  oito  de  dezembro  de  dois  mil  e  dezesseis
realizou-se a oitava reunião ordinária da CPA do ano corrente, no auditório do
Programa  de  Pós-graduação  em  Educação  Agrícola  (PPGEA).  Estiveram
presentes  os  membros:  NÁDIA  MARIA  PEREIRA  DE  SOUZA
(Presidente/docente),  ANA PAULA (docente),  TAÍS GALO (docente),  LUCIA
VALADARES  (docente),  RENAN  ARJONA  DE  SOUZA  (técnico),  PAULO
SANDRO DE OLIVEIRA (técnico), FLAVIA (discente) e GISELE (discente). A
senhora  presidente  iniciou  a  reunião  informando  sobre  os  procedimentos  de
elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional de 2016, ressaltando que
vai  concluir  o primeiro capítulo e enviar  a  todos(as),  assim como levantar  as
atividades da CPA e de seus integrantes no ano de 2016. Então solicita que cada
um envie as suas atividades acadêmicas realizadas neste ano para que conste no
relatório. Aproveitou para explicar que não será possível obter as informações do
relatório  de  gestão  da  universidade,  porque  a  Pró-reitoria  de  Planejamento  e
Avaliação (PROPLADI) alegou problemas técnicos para compartilhar os dados.
Desta forma, o método será solicitar de todos os gestores da UFRRJ um relatório
de atividades locais (ensino, pesquisa e extensão). A presidente dividiu os cinco
eixos do relatório entre os integrantes da CPA para fins de divisão de tarefas,
ficando  da  seguinte  forma:  Eixo  1  -  Planejamento  e  Avaliação  Institucional
(NADIA e  LIZ  PAIVA);  Eixo  2  –  Desenvolvimento  Institucional  da  UFRRJ
(NADIA e RENAN); Eixo 3 – Políticas Acadêmicas – Ensino, Pesquisa, Extensão
e  Atendimento  aos  Discentes:  3.1-  Ensino  (EVERTON  e  RENAN),
3.2-  Pesquisa  e  Pós-Graduação  (CHRISTIANE  e  NADIA),  3.3-  Extensão
(LUCIA E  THAIS);  3.4.  Assistência  Estudantil  (GISELE,  FLAVIA,  YURI  e
GUSTAVO);  Eixo  4  –  Políticas  de  Gestão  e  Comunicação  com a  Sociedade
(PAULO e NILSON); Eixo 5 – Infraestrutura Física (ANA PAULA e LUCIA); no
Campus Nova Iguaçu com todas as dimensões resumidas (RENAN, PAULO e
GUSTAVO) e no Campus Três Rios com todas as dimensões resumidas (THAIS e
YURI);  no  Campus  Campos  dos  Goitacazes  (NADIA  e  FREDERICO).  A
presidente  destacou  que  estes  eixos  são  estabelecidos  pelo  instrumento  de
avaliação do INEP e explicou a todos os detalhes deste documento. A professora
ANA PAULA preparou um questionário referente ao Eixo 5 (infraestrutura) para
que os chefes de setores locais no sentido de orientar os seus relatórios. Revelou
também que o PDI e o Relatório de Gestão da Universidade não se comunicam. A
senhora presidente informou ao grupo que vai copiar cada integrante nos e-mails
para  que  possa  haver  troca  de  informações  referente  aos  relatórios.  Solicitou
também ao técnico RENAN que verificasse a atualização do site da CPA. Nada
mais havendo a tratar a senhora presidente agradeceu a todos, deu por encerrada a
reunião às 17 horas, e eu, RENAN ARJONA DE SOUZA, lavrei a presente Ata
que vai assinada por todos os presentes.
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