
Às 10 horas do dia dezenove de abril de dois mil e dezesseis realizou-se a terceira
reunião ordinária da CPA do ano corrente, na sala 10 do Instituto de Educação.
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).  A
senhora  presidente  iniciou  a  reunião  informando  que  a  Comissão  Própria  de
Avaliação será reformulada este ano, e está tentando contato com a magnífica
reitora para tratar deste assunto, porém em função dos problemas de saúde dela
não  está  conseguindo.  Com  a  saída  do  representante  discente  WILLIANS
DOUGLAS  que  colou  grau,  amplia-se  a  necessidade  de  reformulação.  Mas
reforçou  junto  aos  presentes  os  nomes  que  serão  entregues  a  reitora  para
indicação:  profª  Ana Paula (Arquitetura/Seropédica),  profª  Thaís  Galo (Gestão
Ambiental/Três Rios); profº Douglas Monsôres (Matemática/Seropédica); técnico
Everton  Ecanevelo  (PROGRAD/Seropédica);  técnico  Nilson
(PROPLADI/Seropédica); Um discente da matemática que a professora LUCIA
VALADARES informará o nome; mais dois discentes do Campus Nova Iguaçu
que o técnico RENAN ARJONA também informará os nomes posteriormente. A
senhora presidente informou também que o Relatório de Autoavaliação 2015 foi
postado dentro do prazo junto ao MEC, porém é necessário que a Pró-reitoria de
Planejamento,  Avaliação  e  Desenvolvimento  Institucional  (PROPLADI)  esteja
articulada com a CPA para que o próximo relatório seja realizado. Informou que o
MEC também decidiu favoravelmente à reunificação dos currículos de bacharel e
licenciatura em Educação Física, e esta foi uma vitória da UFRRJ que enfrentou o
CREFI neste  pleito,  como ficou demostrado no parecer  final  do MEC que se
utilizou do texto encaminhado pela professora da UFRRJ e presidente da CPA
profª  NADIA  SOUZA  para  decidir.  Informou  também  que  contatou  o
Coordenador  (profº  Ronald)  e  a  vice-coordenadora  (profª  Silvia)  do  curso  de
Psicologia, colocando a CPA à disposição para que o curso enfrente o protocolo
de compromisso estabelecido pelo MEC. Por sim, informou que a profª Verônica,
presidente  da  Comissão  Permanente  de  Formação de  Professores  (CPFP)  que
auxilio da CPA para a autoavaliação do curso de Biologia. Os integrantes da CPA
presentes  à  reunião  concordaram  em  realizar  o  próximo  seminário  de
autoavaliação no Instituto de Biologia. Sem mais informes, a professora LUCIA
VALADARES  relatou  algumas  questões  que  colocou  para  a  pró-reitora  de
graduação: conheceu uma bibliotecária da Biblioteca Nacional que conhece sobre
manutenção de acervo antigo, e esta está à disposição para uma parceria com a
UFRRJ no sentido de promover cursos para a preservação do acervo; também
cobrou posição da PROGRAD sobre respostas quanto as indicações feitas no ano
de 2015 que pediam que o prédio antigo da biblioteca continue com a biblioteca.
O técnico RENAN ARJONA revelou que o instrumento de avaliação discente
disponível no Quiosque Aluno está com erro, pois no campo em que o discente
deve  informar  o  período  de  ingresso,  constam  opções  até  o  período  2009/2.
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Revelou outro problema também, que o e-mail cparural@ufrrj.br com capacidade
de  apenas  40  megabits  está  lotado  e  necessita  ter  sua  capacidade  ampliada.
Ressaltou que é necessário solicitar a COTIC que resolva os dois problemas. A
senhora presidente se encarregou de enviar os memorandos. 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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