
Às 13 horas e 30 minutos do dia vinte e três de janeiro de dois mil e dezessete
realizou-se a primeira 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),  LUCIA VALADARES (docente),
CHRISTIANE  AMÂNCIO  (sociedade  civil),  RENAN  ARJONA DE  SOUZA
(técnico),  PAULO  SANDRO  DE  OLIVEIRA  (técnico),  EVERTON
ECANEVELO  (técnico),  NILSON  BRITO  DE  CARVALHO  (técnico),
GUSTAVO  (discente)  e  GISELE  (discente).  A docente  THAÍS  GALO  e  o
discente YURI (ambos do Campus Três Rios) justificaram ausência; assim como
a docente ANA PAULA. A senhora presidente iniciou a reunião informando que
existe um único ponto de pauta: Relatório de Autoavaliação Institucional de 2016.
Sobre  o  retorno  dos  setores  ao  pedido feito  por  e-mail,  a  senhora  presidente
revelou que foi muito pouco. Então solicitou a comissão que prorrogasse até o dia
31/01/2017 o prazo para entrega dos relatórios setoriais dos departamentos da
instituição. A comissão aprovou a prorrogação e o técnico RENAN ARJONA se
encarregou de reenviar o e-mail com a nova data limite. O técnico NILSON DE
CARVALHO informou que o prazo limite para alimentação do relatório de gestão
pelos setores é de 24/02/2017. A senhora presidente informou que a CPA enviou
pelo  sistema  COPLANAÇÃO  o  relatório  das  atividades  para  o  Relatório  de
Gestão da UFRRJ, ressaltando que em mais um ano a CPA não foi atendida com
um espaço físico para instalação, descumprindo meta do PDI. Sobre o relatório de
autoavaliação  2016,  a  senhora  presidente  informou  que  está  concluindo  o
primeiro  eixo  e  lembrou  a  quem  representou  a  UFRRJ  em  atividades  que
informem para que seja incluído neste eixo. Quanto ao segundo eixo, também
informou que está em fase adiantada. Em referência ao eixo 3, as atividades de
extensão já foram enviadas; as atividades de ensino ainda não, solicitou portanto
aos responsáveis que atuem junto à Pró-reitora de Graduação; as atividades de
pesquisa e pós-graduação também não foram enviadas; assim como as atividades
estudantis.  A senhora  presidente  solicitou  aos  responsáveis  pelos  eixos  que
cobrem os setores. A CPA discutiu a necessidade de ter comissões setoriais para
atuarem junto aos setores administrativos da UFRRJ, pois apenas uma comissão
não  consegue  abranger  todas  as  especificidades  da  Universidade.  A senhora
presidente pediu para acrescentar em Ata mais uma vez que está preocupada com
o curso de Psicologia, que ficou em exigência com o MEC na última avaliação de
curso  e  ainda  não  conseguiram  cumprirem  as  exigências,  principalmente  em
infraestrutura (laboratório). Ressaltou que colocou a CPA à disposição do curso
para ajudar. A CPA entendeu ser necessário ir a reunião do colegiado do curso
para explicar a urgência da situação. A próxima reunião ficou agendada para o dia
14/02/2017,  às  13  horas.  Nada  mais  havendo  a  tratar  a  senhora  presidente
agradeceu  a  todos,  deu  por  encerrada  a  reunião  às  16  horas,  e  eu,  RENAN
ARJONA DE  SOUZA,  lavrei  a  presente  Ata  que  vai  assinada  por  todos  os
presentes.
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