
Às 10 horas do dia vinte e dois de junho de dois mil e dezesseis realizou-se a
quarta  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) e PAULO
SANDRO  DE  OLIVEIRA  (técnico).  Como  convidado,  também  participou  o
discente GUSTAVO HENRIQUE DA COSTA (Letras/IM). A senhora presidente
iniciou  a  reunião informando que conversou com a magnífica  reitora  sobre  a
reformulação da CPA e os seguintes nomes foram indicados: NADIA SOUZA
(docente/IE) como presidente, ANA PAULA (docente/Arquitetura), TAÍS GALO
(docente/ITR),  LUCIA  VALADARES  (docente/IE),  RENAN  ARJONA
(técnico/PROGRAD),  EVERTON  ECANEVELO  (técnico/PROGRAD),
NILSON  (técnico/PROPLADI),  GUSTAVO  HENRIQUE  DA  COSTA
(discente/IM),  GISELE  (discente/IE),  CHRISTIANE  AMÂNCIO  (membro
externo), um discente do Campus Três Rios, um discente do Campus Seropédica,
e um membro externo à serem escolhidos. A senhora presidente informou que, de
acordo com a Nota Técnica do MEC nº 65/2014, o relatório de autoavaliação
institucional também será parcial  no ano de 2016.  Quanto ao Questionário de
Avaliação Discente foram identificados dois erros: ao preencher o questionário, o
discente não tem opção de marcar o seu período de ingresso à partir de 2009/2; e
a COTIC ainda não disponibilizou o questionário para preenchimento, cumprindo
pedido da CPA para publicá-lo 30 dias antes do fim do período letivo. A senhora
presidente se encarregou de informar a magnifica reitora deste descumprimento.
Logo que resolvidas estas questões, a CPA combinou duas formas de divulgação
deste  questionário  aos  discentes:  boca  à  boca  e  e-mail  aos  coordenadores  de
curso.  A senhora presidente informou que participou do colegiado do curso de
Educação Física, que discutiu melhorias de avaliação de aprendizado por conta do
alto índice de evasão. A senhora presidente também informou que representou a
CPA na audiência  realizada no Ministério  Público Federal  do Rio de Janeiro,
juntamente  coma  Pró-reitora  de  Graduação  e  a  magnífica  reitora,  no  dia
24/05/2016,  para  defender  a  UFRRJ  de  um  processo  movido  pelo  Conselho
Regional de Educação Física (CREFI), em que o resultado foi o arquivamento do
processo.  A senhora  presidente  aproveitou para  informar  também que o MEC
reunificou  as  habilitações,  voltando  a  formar  apenas  licenciado  em Educação
Física. A professora LUCIA VALADARES informou que participou da reunião
do Núcleo de Necessidades Especiais (NEE's) ocorrida no Auditório Paulo Freire,
revelando que a comissão apresentou o trabalho que estão realizando, além de
chamar  o  público  à  participação como um coletivo,  já  que  este  trabalho está
transcendendo a UFRRJ. A professora LUCIA VALADARES também informou
que dentre as discussões, estão o levantamento das necessidades de equipamentos
para  a  Biblioteca  e  a  possibilidade  de  garantir  no  PDI  um  percentual  de
orçamento para acessibilidade. A próxima reunião da CPA ficou agendada para a
última  semana  de  julho.  Nada  mais  havendo  a  tratar  a  senhora  presidente
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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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