
 

No dia dezessete de agosto do ano de dois mil e doze, na sala sessenta e quatro 1 

do Instituto de Veterinária, às nove horas sob a presidência da Professora 2 

MILIANE MOREIRA SOARES DE SOUZA, Professor Associado, matrícula 3 

SIAPE 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 e AUREA 6 

LUNGA, Técnico em Assuntos Educacionais, matrícula SIAPE 1552813. Em 7 

um primeiro momento, a Prof. MILIANE SOUZA comunicou aos presentes 8 

que após a última reunião, tentou novamente entrar em contato com os 9 

representantes ausentes, mas que não obteve sucesso. Reiterou então que 10 

devido ao não comparecimento às reuniões, ausência de notificações e 11 

justificativas, bem como da dificuldade de comunicação por parte dos 12 

representantes discentes e representante técnico-administrativa LUCIANA 13 

SANTOS FIGUEIRA, que até o momento só compareceu a uma reunião da 14 

CPA, estará encaminhando à Reitoria uma solicitação de desligamento destes 15 

nomes para recomposição da CPA. Em seguida, os presentes fizeram a leitura 16 

dos relatórios de avaliação externa dos cursos de Geologia e Educação Física , 17 

em comparação com o instrumento disponível no sistema EMEC. De modo 18 

geral, as dimensões Organização Didático-Pedagógica e Corpo Docente foram 19 

avaliadas de forma satisfatória em todos os relatórios. No entanto, destaca-se 20 

que na dimensão Infraestrutura, algumas questões críticas tem sido apontadas 21 

pelas Comissões, em especial no que diz respeito à Biblioteca Central, ponto 22 

comum em todas as avaliações e a precariedade da internet em alguns locais.  23 

Após essa leitura, foi iniciada a revisão do Instrumento de Avaliação Discente, 24 

utilizando como parâmetro, o relatório apresentado pela professora LUENA 25 

PEREIRA, ao avaliar o instrumento elaborado e disponibilizado pela 26 

PROGRAD. Para dar prosseguimento a esse trabalho de revisão e proposição 27 

do novo instrumento de avaliação discente, foi agendada outra reunião para o 28 

dia 23 às 14 horas. Nada mais havendo a tratar a Srª. Presidente agradeceu aos 29 

presentes, deu por encerrada a reunião às doze horas e vinte minutos e lavrou 30 

a presente ata que segue assinada por todos os presentes.   31 
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