
Às 10 horas e 30 minutos do dia vinte e seis de julho de dois mil e dezesseis
realizou-se a quinta reunião ordinária da CPA do ano corrente, na sala verde, do
Instituto  de  Educação.  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),  NILSON
(técnico),  EVERTON ECANEVELO (técnico),  FLAVIA (discente)  e  GISELE
(discente). A senhora presidente iniciou a reunião dando as boas vindas aos novos
membros da CPA, cuja portaria está em fase de expedição, explicando o papel
desta  comissão  e  os  seus  métodos  de  trabalho,  que  consistem em elaborar  o
Relatório Anual de Autoavaliação Institucional, participação em fóruns, reuniões
e seminários, e auxiliar os setores na identificação de pontos críticos. Reforçou a
necessidade de ter eleições diretas para composição da CPA, situação esta que a
comissão  precisa  trabalhar  futuramente.  Destacou  que  as  reuniões  da  CPA
ocorrem uma  vez  por  mês,  com participação  nas  atividades  institucionais  de
ensino,  pesquisa  e  extensão.  A senhora  presidente  informou  que  existe  um
dificuldade institucional que são a elaboração de dois relatórios institucionais a
cada ano: o relatório de gestão e o relatório de autoavaliação. Porém, não existe
método de comunicação entre as fontes destes relatórios, fato este que prejudica a
coleta de dados, já que os setores entendem ocorrer retrabalho ao alimentar dois
relatórios. Então, existe a necessidade de sistematizar e integrar estes relatórios. O
técnico NILSON, agora integrante da CPA e funcionário da PROPLADI, pode
auxiliar na aproximação das fontes destes relatórios. A comissão decidiu que um
integrante precisará acompanhar as reuniões de elaboração do PDI da UFRRJ
(2017/2021), ainda a ser escolhido. Sobre a discussão sobre acessibilidade, foi
apontado que na Coordenação de Arquitetura  existe um escritório técnico que
elabora  projetos,  e  o  Núcleo  de  Sustentabilidade  da  Pró-reitoria  de  Assuntos
Administrativos  (PROAD)  firmou  parceria  com  este  escritório  do  curso  de
Arquitetura. Com elaboração de projetos encaminhada, a comissão se perguntou o
porquê  da  demora  para  a  realização  de  alguns  projetos  de  acessibilidade  da
UFRRJ.  O técnico  NILSON explicou o  processo  de  compra  e  investimentos,
ficando claro um excesso de burocracia e fluxo ineficiente.  Então a comissão
decidiu abordar o assunto acessibilidade na próxima reunião, com a presença de
um  representante  do  Núcleo  de  Necessidades  Especiais  e  com  o  Projeto  de
Sustentabilidade e Acessibilidade da UFRRJ). A próxima reunião ficou agendada
para o dia 25/08/2016, às 14 horas, no PPGEA.  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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39


