
 

No dia oito de maio do ano de dois mil e doze, na sala noventa e quatro do 1 

Pavilhão Central, às dez horas sob a presidência da Professora MILIANE 2 

MOREIRA SOARES DE SOUZA, Professor Associado, matrícula SIAPE 3 

2212438, reuniram-se os membros da COMISSÃO PRÓPRIA DE 4 

AVALIAÇÃO DA UFRRJ (CPA-UFRRJ): LIGIA CRISTINA FERREIRA 5 

MACHADO, Professor Adjunto, matrícula SIAPE 1506378, MARCELO CID 6 

DE AMORIM, Professor Adjunto, matrícula SIAPE 1767162, AUREA 7 

LUNGA, Técnico em Assuntos Educacionais, matrícula SIAPE 1552813, 8 

LUCIANA SANTOS FIGUEIRA, Assistente em Administração, matrícula 9 

SIAPE 1754610. Em um primeiro momento, a Prof. MILIANE SOUZA e a 10 

servidora técnico-administrativo AUREA LUNGA, membros da composição 11 

anterior da CPA, efetuaram um breve histórico das ações planejadas para o 12 

período de 2009-2011 e abordaram a necessidade premente de dar 13 

continuidade às propostas.  Os componentes foram informados de que existe 14 

uma proposta de um Instrumento de Avaliação Institucional, cuja aprovação 15 

está tramitando no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Os demais 16 

presentes efetuaram alguns questionamentos, solicitando esclarecimentos com 17 

relação ao papel que deve ser desempenhado pela CPA no âmbito da UFRRJ. 18 

A conselheira AUREA LUNGA explanou sobre as dimensões da avaliação 19 

externa: Organização Didático-Pedagógica, Corpo Docente e Infraestrutura. 20 

Também foi abordada a possibilidade da CPA atuar junto às Coordenações de 21 

Curso no sentido de propor ou ainda, no sentido de conhecer ações que 22 

estejam sendo implementadas para diminuição da evasão e retenção, para 23 

acompanhamento de egresso, entre outros aspectos da gestão acadêmica.  Foi 24 

abordada a necessidade de criação da página da CPA no site da UFRRJ, com 25 

vistas à divulgação de ações, relatórios, calendário de avaliações externas, 26 

agenda de reuniões e visitas aos setores. Foi discutido que a avaliação das 27 

ações de Pesquisa e Pós-Graduação, bem como da Extensão deve ser efetuada 28 

a partir da inserção e percepção de benefícios para os cursos de Graduação. 29 

Foi discutido ainda que a construção do Regimento da CPA é uma 30 

necessidade que deve contemplar também a criação de Núcleos de Avaliação 31 

considerando as especificidades das áreas do conhecimento conforme os 32 

CEPEAs  e/ou questões peculiares de interesse institucional como o caso dos 33 

Institutos Multidisciplinar (IM) e Três Rios (ITR). Para iniciar um processo de 34 

construção de uma avaliação interna que seja orgânica e dinâmica, foi 35 

proposto um calendário de participação da CPA nas reuniões dos Conselhos 36 

de Unidade (CONSUNI) com vistas à apresentação da Comissão e a 37 

proposição da constituição dos Núcleos de Avaliação. A representação de 38 

cada Núcleo de Avaliação será formulada de acordo com o número de cursos 39 



em sua composição, considerando representações docente, discente e técnico-40 

administrativo. Foi definido que o calendário de reuniões da CPA para esta 41 

finalidade será elaborado mediante calendário de reuniões dos CONSUNIs a 42 

ser informado pelos Dirigentes das Unidades. Foram disponibilizados os 43 

relatórios das avaliações externas dos cursos de Educação Física e Geologia, 44 

ocorridas no período de 03 a 05 de maio do corrente. A CPA deverá efetuar a 45 

leitura, e elaborar relatório próprio com análises e proposições para ser 46 

encaminhado à Administração Superior e aos referidos Cursos. Os presentes 47 

também foram informados da visita da Comissão de Especialistas do 48 

INEP/MEC para avaliação externa do curso de Ciências Sociais com inicio 49 

previsto para o dia 14 de maio do corrente.  Como último tema da reunião, foi 50 

discutida a necessidade de criação de infraestrutura para viabilização dos 51 

trabalhos da CPA, com disponibilização de sala e equipamentos, bem como 52 

alocação de um estagiário. Nada mais havendo a tratar a Srª. Presidente 53 

agradeceu aos presentes, deu por encerrada a reunião às doze horas e dez 54 

minutos e lavrou a presente ata que segue assinada por todos os presentes.   55 

 56 


