
No dia trinta de janeiro de 2014 realizou-se a primeira reunião extraordinária
da  CPA no  ano  de  2014,  no  Instituto  de  Educação,  sala  10,  Campus
Seropédica.  Estiveram  presentes  os  membros:  Profª  NÁDIA  MARIA
PEREIRA  DE  SOUZA  (Presidente),  RENAN  ARJONA  DE  SOUZA  e
AUREA LUNGA – representantes dos Técnicos-administrativos. Tivemos a
ausência justificada dos demais integrantes da CPA por motivo de problemas
particulares. Inicialmente foi feita a leitura das Atas das reuniões anteriores e
aprovadas pelos integrantes da CPA. A professora NÁDIA SOUZA informou
sobre a palestra de sensibilização realizada no Instituto de Floresta da UFRRJ
– Seropédica, sendo a avaliação bastante positiva, inclusive com registro em
filmagem da participação da CPA. O primeiro núcleo de avaliação deverá ser
criado no Instituto de Florestas para atender às demandas deste instituto. A
membro  externo  CRISTHIANE  AMANCIO  destacou  a  importância  dos
registros dos trabalhos da CPA e da importância da estrutura organizacional no
planejamento estratégico da UFRRJ,  ressaltando que reflete diretamente no
dia-a-dia. A presidente profª NÁDIA SOUZA falou sobre a justificativa do uso
da  sala  10,  do  IE,  para  reuniões  da  CPA,  até  que  seja  providenciada  em
definitivo  a  sala  permanente  da  comissão.  Informou  também  que  está
agendada  a  avaliação  do  curso  de  Ciências  Sociais  (12  a  14/02/2014),
informada  pela  técnico  AUREA  LUNGA.  Diante  disso,  destacou  a
importância de acrescentar o Relatório de Gestão da Universidade junto aos
documentos  a  serem apresentados  à  comissão  avaliadora.  Assim  como,  se
possível, conseguirmos junto a Coordenadoria de Informática (COINFO) que
o formulário de avaliação, aprovado pela comissão anterior, já esteja online
para os alunos. A Comissão concordou com a proposta da presidente. Então a
presidente profª  NADIA SOUZA solicitou a técnico AUREA LUNGA para
buscar  o  último  Relatório  de  Gestão  disponível  e  o  relatório  da  última
avaliação do curso  de Ciências  Sociais.  Também apresentou o  que  a  CPA
informará a comissão avaliadora,  que será  um histórico dos trabalhos e  os
próximos passos  da  CPA.  A profª  NADIA SOUZA propôs a  realização da
próxima reunião da CPA para o dia 13/02/2014, logo após a reunião da CPA
com a comissão avaliadora do curso de Ciências Sociais. A data foi aprovada
pela comissão. A presidente também propôs o agendamento da reunião com a
COINFO para o dia 10 ou 11/02/2014, onde a técnico AUREA LUNGA ficou
responsável por verificar com o profº LEONARDO GIL este agendamento.
Nesta  reunião será  importante  ouvir  o que este  setor  tem a dizer  sobre os
problemas de informática da Universidade,  e também garantir  uma posição
quanto  ao  questionário.  A  membro  externo  CRISTHIANE  AMANCIO
destacou  a  possibilidade  de  envolver  alunos  do  curso  de  Ciência  da
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Computação em projetos de suporte de informática da Instituição. Houve um
consenso  também  sobre  a  necessidade  de  aproximar  a  Pró-Reitoria  de
Planejamento e Desenvolvimento (PROPLADI) da CPA. A presidente profª
NADIA SOUZA destacou novamente a importância de aumentar o número de
integrantes  da  CPA,  nem que  seja  com suplentes.  Então  foram ventilados
alguns nomes que podem ser  indicados  para comporem a comissão,  como
LUIZ FERNANDO DUARTE MORAES (EMBRAPA) e SERGIO (Técnico
do ITR/Biblioteca). O técnico RENAN ARJONA informou que no CONSUNI
do IM realizado em 28/01/2014, informou sobre os trabalhos da CPA, assim
como as intenções de formar os núcleos de avaliação por instituto e já deixou
agendada a participação da CPA na próxima reunião em ponto de pauta, dia
17/02/2014, às 14h, no IM. O técnico RENAN ARJONA ficou responsável
por conferir uma data e o agendamento do auditório do IM para a realização
do Seminário em abril ou maio. Houve um consenso para que a CPA busque
se reunir, numa terceira etapa, com servidores da biblioteca e Pró-Reitorias,
assim  como  redigir  o  Regimento  da  CPA,  num  médio  prazo.  Nada  mais
havendo a tratar a Srª. Presidente agradeceu aos presentes, deu por encerrada a
reunião às doze horas e eu RENAN ARJONA lavrei a presente Ata que segue
assinada por todos os presentes. 
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