
No dia vinte e quatro de abril de 2014 realizou-se a terceira reunião ordinária da
CPA no ano de 2014, no Instituto Multidisciplinar de Nova Iguaçu.  Estiveram
presentes  os  membros:  Profª  NÁDIA  MARIA  PEREIRA  DE  SOUZA
(Presidente),  RENAN  ARJONA  DE  SOUZA  e  CARLOS  ROBERTO  DE
CARVALHO. A reunião se iniciou às 16h na sala da Direção do IM. A professora
NÁDIA SOUZA informou que pela manhã houve o encontro com os avaliadores
do curso de Ciência da Computação, e mesmo não sendo possível agendar para o
turno da tarde a CPA foi representada pela mesma e o técnico RENAN ARJONA.
Quanto às atividades, os membros presentes ajustaram os últimos detalhes para o
II Seminário de Avaliação programado para o mesmo dia, às 18h, no auditório do
IM, como certificados e programação. A professora NADIA SOUZA ficou com
os certificados dos demais organizadores. O técnico RENAN ARJONA informou
que o PARFOR da UFRRJ está organizando um Seminário de Auto-avaliação do
Programa  para  o  dia  21/05/2014,  e  que  seria  importante  a  CPA ajudar.  A
professora NADIA SOUZA anotou a data e destacou a importância da CPA dar
suporte a este evento, inclusive participando. Sem mais informes a  professora
NADIA SOUZA lembrou  o  calendário  das  próximas  atividades  da  Comissão:
14/05/2014, III Seminário no Instituto de Três Rios, com o mesmo modelo de
organização do IM e a participação de um convidado da Universidade Federal de
Juiz  de  Fora;  dia  29/05/2014  será  organizado  o  IV  Seminário  de  Avaliação
Institucional,  no  ICHS.  Destacou  também  que  está  elaborando  a  minuta  do
Regimento da CPA e em breve enviará aos demais integrantes da comissão. Por
fim,  mostrou  o  novo  instrumento  de  avaliação  (Deliberação  029/2013)  que
precisa  ser  utilizada  o  quanto  antes,  assim  como  foram  pensadas  outras
alternativas de coleta de dados, como o SurveyMonkey, por exemplo. Nada mais
havendo a tratar a Srª. Presidente agradeceu aos presentes, deu por encerrada a
reunião às 17h30min e eu RENAN ARJONA lavrei  a presente Ata que segue
assinada por todos os presentes.
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