
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 
AVALIAÇÃO (CPA)  DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
(UFRRJ) REALIZADA NO DIA 26/03/2015

No dia vinte e seis de março de dois mil e quinze, às dez horas e quarenta e
cinco minutos, realizou-se a segunda reunião ordinária da Comissão Própria
de  Avaliação  do  ano  de  dois  mil  e  quinze,  na  sala  dez  do  Instituto  de
Educação,  com  a  presença  dos  integrantes:  NADIA  MARIA  PEREIRA  DE
SOUZA(Presidente da CPA/UFRRJ), CARLOS ROBERTO DE CARVALHO, LUCIA
APARECIDA  VALADARES  SARTORIO,  RENAN  ARJONA  DE  SOUZA,  AUREA
LUNGA,  PAULO  SANDRO  RAMOS  DE  OLIVEIRA,  CRISTHIANE  OLIVEIRA  DA
GRAÇA  AMÂNCIO,  DIOGO  VIEIRA  DE  OLIVEIRA  e  WILIANS  DOUGLAS
BARBOSA DA SILVA. A senhora presidente, NADIA MARIA PEREIRA DE SOUZA,
iniciou a reunião informando que a pauta da reunião em questão é  para
apreciar  e  fechar  o  “Relatório  de  Autoavaliação  Institucional  da  UFRRJ
2014”;  destacou  também  que  apesar  do  pouco  tempo  hábil,  entre  o
recebimento do Relatório de Gestão da UFRRJ e a data desta reunião, a CPA
conseguiu  elaborar  boa  parte  do  documento  ao  reunir  os  dados  deste
Relatório. Os dados enviados pelas Pró-Reitorias da UFRRJ, e dados que a
CPA  obteve  em  seu  trabalho  no  ano  de  dois  mil  e  catorze.  Então,
apresentou todo o documento em projeção para que os integrantes da CPA
presentes na reunião pudessem fazer as considerações finais para fechar o
“Relatório de Autoavaliação 2014”. A comissão indicou alguns ajustes como:
acrescentar  que  não  houve  atualização  do  Plano  de  Desenvolvimento
Institucional  (PDI)  2013-2017.  Feitos  os  ajustes  indicados,  a  comissão
aprovou  por  unanimidade  o  Relatório  de  Autoavaliação  Institucional  da
UFRRJ de 2104. Sem mais a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e
vinte  minutos,  e  para  constar,  eu,  RENAN  ARJONA  DE  SOUZA,  lavrei  a
presente  Ata  que  vai  assinada  por  mim e  pelos  demais  integrantes  da
comissão.


