
ATA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 
AVALIAÇÃO (CPA) DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
(UFRRJ) REALIZADA NO DIA 23/03/2016

No dia vinte e três de março de dois mil e dezesseis, às dez horas, realizou-
se a primeira reunião extraordinária da Comissão Própria de Avaliação do
ano de dois mil e dezesseis, na sala dez do Instituto de Educação, com a
presença dos integrantes: NADIA MARIA PEREIRA DE SOUZA (Presidente da
CPA/UFRRJ),  LUCIA APARECIDA VALADARES SARTORIO,  RENAN ARJONA DE
SOUZA,  PAULO  SANDRO  RAMOS  DE  OLIVEIRA,  CRISTHIANE  OLIVEIRA  DA
GRAÇA  AMÂNCIO  e  WILIANS  DOUGLAS  BARBOSA  DA  SILVA.  A  senhora
presidente, NADIA MARIA PEREIRA DE SOUZA, iniciou a reunião informando
que a pauta da reunião é única, fechamento e aprovação do “Relatório de
Autoavaliação Institucional  da UFRRJ  2015”.  Então ressaltou que o grupo
dividiu a consolidação dos dados em partes, dividas entre os integrantes em
reuniões anteriores, e que hoje somente será realizada a estruturação do
Relatório. Destacou que a CPA conseguiu elaborar boa parte do documento
ao  reunir  dados  prévios  do  Relatório  de  Gestão  da  UFRRJ  (ainda  em
elaboração pela Pró-reitoria de Avaliação, Planejamento e Desenvolvimento
Institucional), adicionando informações fornecidas pelos setores da UFRRJ e
coletando  dados  em  reuniões  com  os  setores.  Destacou  também  neste
processo  as  informações  quantitativas  e  qualitativas  das  atividades  de
ensino, pesquisa, extensão, assistência estudantil e gestão da UFRRJ. Após a
leitura  e  análise  dos  dados  recebidos  a  comissão  realizou  os  ajustes
necessários  e  aprovou  por  unanimidade  o  Relatório  de  Autoavaliação
Institucional da UFRRJ referente ao ano de 2015, em consonância com a Lei
10.861/2004 e de acordo com a nota técnica do MEC/INEP/DAES/CONAES
número 065/2014. Sem mais a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas,
e para constar, eu, RENAN ARJONA DE SOUZA, lavrei a presente Ata que vai
assinada por mim e pelos demais integrantes da comissão.


