
 

No dia dezenove de outubro do ano de dois mil e doze, na sala sessenta e 1 

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

Professora MILIANE MOREIRA SOARES DE SOUZA, Professor 3 

Associado, matrícula SIAPE 2212438, reuniram-se os membros da 4 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA UFRRJ (CPA-UFRRJ): 5 

LIGIA CRISTINA FERREIRA MACHADO, Professor Adjunto, matrícula 6 

SIAPE 1506378, MARCELO CID DE AMORIM, Professor Adjunto, 7 

matrícula SIAPE 1767162, e como convidados os discentes, David Neves de 8 

Oliveira, do Curso de Gestão Ambiental, campus ITR e Pedro Trivisol de 9 

Castro Medeiros, do curso de Medicina Veterinária, campus Seropédica, 10 

indicados para recomposição da representação discente na CPA. Em um 11 

primeiro momento, a Prof. MILIANE SOUZA comunicou aos presentes a 12 

visita de cinco Comissões de Especialistas do INEP/MEC para a semana do 13 

dia 22 a 26 de outubro, e reforçou a necessidade da participação de todos. Em 14 

seguida, foi feito um resgate das ações desenvolvidas pela atual CPA em seus 15 

cinco meses de funcionamento de maneira a situar os discentes. Foi feita a 16 

leitura dos documentos produzidos, e discutida as ações estratégicas que 17 

devem ser implementadas para viabilizar o seu pleno funcionamento, de 18 

algum modo prejudicado pelo esvaziamento da UFRRJ a partir do segundo 19 

mês da Greve Nacional que paralisou as atividades de lecionação no período 20 

de 17 de maio a 24 de setembro. Foi informado que a professora LUENA 21 

PEREIRA concluiu a avaliação do Instrumento de Avaliação Discente, 22 

conforme documentação anexa, e que, dando prosseguimento aos trâmites, 23 

este será encaminhado à Câmara de Graduação.  Foram iniciados os trabalhos 24 

de atualização da página eletrônica da CPA no site da UFRRJ com vistas a 25 

conferir maior visibilidade às atividades da Comissão e aos documentos 26 

produzidos. Foi elaborado um memorando para ser encaminhado à Reitoria 27 

abordando as demandas mapeadas por esta Comissão, tais como,  viabilização, 28 

em caráter de urgência, das condições de infraestrutura física e recursos 29 

humanos, já solicitadas anteriormente, a saber - sala para funcionamento, 30 

equipada com computador conectado à internet, mobiliário pertinente, assim 31 

como servidor técnico-administrativo para atuar nos aspectos operacionais 32 

padrão; Portaria de desligamento para recomposição da CPA tendo em vista o 33 

pedido de desligamento ou ausência de participação nas reuniões dos 34 

seguintes componentes: José Guilherme Marinho Guerra – Membro Externo; 35 

Luciana Santos Figueira – Representante Técnico-Administrativo; Richard 36 

Clayton Braga Lisboa Reis – Representante Discente; Rodrigo da Silva 37 

Camargo - Representante Discente. E a sugestão de nomeação dos discentes 38 

David Neves de Oliveira, do Curso de Gestão Ambiental, campus ITR e Pedro 39 



Trivisol de Castro Medeiros, do curso de Medicina Veterinária, campus 40 

Seropédica, que ao serem consultados, manifestaram interesse em participar 41 

do processo avaliativo, presentes nessa reunião na condição de convidados.  42 

Também foi reiterada a necessidade de organização de um seminário de 43 

avaliação no âmbito do Fórum de Coordenações, e da sensibilização da 44 

Comunidade Acadêmica para a importância da Auto-Avaliação Institucional. 45 

Nada mais havendo a tratar a Srª. Presidente agradeceu aos presentes, deu por 46 

encerrada a reunião às doze horas minutos e lavrou a presente ata que segue 47 

assinada por todos os presentes.   48 

 49 


