
No dia trinta e um de março de 2014 realizou-se a segunda reunião ordinária da
CPA no ano de 2014, no Auditório do PPGEA, Campus Seropédica.  Estiveram
presentes  os  membros:  Profª  NÁDIA  MARIA  PEREIRA  DE  SOUZA
(Presidente), RENAN ARJONA DE SOUZA, AUREA LUNGA, CRISTHIANE
AMANCIO,  MARCELO  CID  AMORIM  e  DAVID  NEVES  OLIVEIRA.  A
reunião se iniciou às 10h20min, após o encontro da CPA com os avaliadores do
MEC para os cursos de Psicologia, Relações Internacionais e Ciências Sociais. A
professora  NÁDIA SOUZA informou que  a  Reitoria  aprovou  a  ampliação da
comissão para 14 pessoas, no modelo 7 titulares e 7 suplentes. Foram indicados
os nomes: profª GABRIELA RIZO (IM), LUCIA (IE), o técnico SERGIO (ITR),
os  discentes  DIOGO  VIEIRA  DE  OLIVEIRA  (Ciência  a  Computação)  e
MARINA  OLIVEIRA  (História)  do  IM.  Quanto  às  atividades,  a  professora
NADIA SOUZA destacou a importância de prosseguirmos na implantação dos
Núcleos Próprios de Avaliação (NAPAI's), ressaltando que o Instituto de Florestas
teve o I Seminário e já preparou um instrumento de avaliação. Agora, com os
próximos seminários ocorrendo no IM e no ITR, estes Institutos/Campus,  por
terem suas especificidades, terão núcleos por instituto. Mas os outros núcleos no
Campus  Seropédica  serão  por  Áreas  de  Conhecimento.  A  professora
CRISTHIANE  AMANCIO  informou  que  após  a  federalização  do  CAIC,
tornando-se  colégio  de  aplicação,  é  necessário  incluí-lo,  junto  ao  CTUR,  no
processo  de  Avaliação  Institucional.  O  professor  MARCELO  CID  AMORIM
trouxe  um  panorama  do  Campus  Três  Rios,  destacando  a  dificuldade  de
estabilidade nas representações e cargos administrativos, e que existem muitas
deficiências  estruturais.  Aproveitou  também  para  lembrar  da  infraestrutura
necessária para a CPA se reunir. A professora NADIA SOUZA informou que está
buscando junto à Reitoria, melhores condições estruturais para a CPA, e aproveito
para informar que conversou com o Pró-Reitor Adjunto de Graduação, professor
LEONARDO  GIL  TORRES,  sobre  a  necessidade  de  uma  reunião  com  a
Coordenadoria  de  Informática  (COINFO),  e  revelou  que  esta  reunião  foi
cancelada, em virtude do surgimento de outros compromissos emergenciais.  A
comissão aprovou a reunião com a COINFO para o dia 14/04/2014, às 13h. A
técnico AUREA LUNGA informou que as próximas avaliações do MEC serão no
dia 14/04/2014, às 16h, para os cursos de Jornalismo e Administração Publica, e
no dia  24/04/2014,  para  o curso de Ciência  de  Computação (IM).  A próxima
reunião  da  CPA ficou  definida  para  o  dia  14/04/2014,  às  14h.  Os  próximos
Seminários  de  Avaliação  Institucional  ficaram  definidos  para  o  IM,  dia
24/04/2014, às 18h, e para o ITR, dia 14/05/2014, às 18h. 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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