
 

No dia vinte e seis de setembro do ano de dois mil e doze, na sala da 1 

coordenação da Coordenadoria de Informática, a COMISSÃO PRÓPRIA DE 2 

AVALIAÇÃO DA UFRRJ (CPA-UFRRJ) representada pela professora 3 

MILIANE MOREIRA SOARES DE SOUZA e pela técnica em assuntos 4 

educacionais, AUREA LUNGA, reuniram-se com o Coordenador, Marlucio 5 

Barbosa, para ao apresentarem a CPA, abrir um canal de comunicação para 6 

que este Setor possa se posicionar sobre as questões relativas a precariedade 7 

do serviço de informática da UFRRJ que foram constantemente levantadas nas 8 

participações da CPA em diferentes instâncias colegiadas da UFRRJ. A 9 

professora MILIANE ainda agradeceu pela elaboração da página da CPA, e 10 

solicitou informações sobre sua atualização. O Coordenador esclareceu que o 11 

significativo aumento da demanda por serviços na Instituição não foi 12 

acompanhado de um incremento correspondente na alocação de recursos 13 

humanos e  na ampliação da infraestrutura, e que isso representa um ponto de 14 

estrangulamento na qualidade do serviço que é possível oferecer à 15 

Comunidade Universitária. No entanto, ressaltou que um Planejamento 16 

Estratégico foi elaborado e vem sendo desenvolvido para minimizar tais 17 

impactos, a saber, a criação de um Projeto Institucional de Internet; as 18 

modificações no webmail; a busca por recursos através de um Edital CT Infra 19 

– Projeto Conectividade que visa reposição de fibras e substituição da 20 

estrutura obsoleta, bem como manutenção e implantação de sistema wireless 21 

em alguns locais. Ressaltou ainda a dificuldade na fixação do pessoal 22 

contratado através de concursos públicos, devido a baixa remuneração 23 

oferecida pelo Ministério da Educação e Cultura, em contraponto, a alta 24 

qualificação profissional exigida para aprovação, o que muitas vezes 25 

representa a perda do profissional para o setor privado ou ainda para outros 26 

órgãos do setor público, como o Ministério da Ciência e Tecnologia. Após 27 

ouvir esta explanação, a professora MILIANE destacou que seria importante 28 

que a COINFO promovesse um debate interno sobre estes aspectos e 29 

produzissem um documento auto-avaliativo para ser incorporado ao cômputo 30 

da Auto-avaliação Institucional, já que apresenta especificidades mapeadas, e 31 

que isso melhoraria a comunicação do Setor com a Comunidade, que muitas 32 

vezes apenas demanda o serviço sem compreender a estrutura necessária para 33 

seu oferecimento, sendo o mês de dezembro indicado como prazo para 34 

apresentação desse documento. Em seguida, foram tratados os aspectos 35 

concernentes a substituição do Instrumento de Avaliação Discente no 36 

Quiosque Web Aluno. Foi solicitado que fosse desenvolvido um projeto que 37 

tornasse a abertura do instrumento mais ágil, uma vez que o estudante precisa 38 

repetir a avaliação pata todas as disciplinas cursadas. Foi esclarecido que o 39 



novo instrumento está em fase de apreciação pela relatora indicada pela 40 

PROGRAD e tão logo possível tramitará sua aprovação nos Colegiados 41 

Superiores para implantação em 2012-II. O presente relato comporá 42 

documentação da CPA. 43 


