


 MILIANE MOREIRA SOARES DE SOUZA (IV) – Presidente 
 LIGIA CRISTINA FERREIRA MACHADO (IM)- 

Representante Docente 
 MARCELO CID DE AMORIM (ITR) - Representante 

Docente 
 AUREA LUNGA (PROGRAD) - Representante Técnico-

Administrativo 
 LUCIANA SANTOS FIGUEIRA (PROPPG) - Representante 

Técnico-Administrativo 
 RODRIGO DA SILVA CAMARGO (Ciências Sociais) – 

Representante Discente  
 RICHARD CLAYTON BRAGA LISBOA REIS (Economia 

Doméstica) – Representante Discente  
 JOSÉ GUILHERME MARINHO GUERRA  (EMBRAPA-

AGROBIOLOGIA) - Representante Externo 



 A composição de uma CPA-UFRRJ obedece às 
orientações e aos princípios do Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES), instituído pela Lei nº 10.861, de 14 
de abril de 2004.  

 Constitui-se, nos termos desta Lei , no órgão 
responsável pela condução dos processos de 
avaliação interna da UFRRJ, assim como pela 
sistematização e prestação das informações 
solicitadas pelo INEP para fins de avaliação 
institucional 



 Nos termos da Lei 10.861, a CPA atua de forma 
autônoma em relação aos Conselhos e todos os 
demais Órgãos Colegiados da UFRuralRJ. 

 

 Deve conduzir a avaliação institucional de forma 
a abranger as seguintes dimensões : 

 

 a) Documentos Institucionais 

 b) Políticas Acadêmicas; 

 c) Políticas de Gestão; 

 d) Infraestrutura 



 A missão e o Plano de  Desenvolvimento 
Institucional;  

 Plano Diretor Participativo; 

 Projeto Pedagógico dos Cursos 

 



 A política para o ensino, a pesquisa, a pós-
graduação, a extensão, a prestação de 
serviços e as respectivas formas de 
operacionalização; 

 A responsabilidade social da instituição, sua 
contribuição em relação à inclusão social, ao 
desenvolvimento econômico e social, à 
defesa do meio ambiente, da memória 
cultural, da produção artística e do 
patrimônio cultural; 

 d) A comunicação com a sociedade; 

 

 



 As políticas de pessoal, as carreiras do corpo 
docente e do corpo técnico-administrativo, 
seu aperfeiçoamento, desenvolvimento 
profissional e suas condições de trabalho; 

 Organização e gestão da instituição, 
funcionamento e representatividade dos 
colegiados, e a participação dos segmentos 
da comunidade universitária nos processos 
decisórios; 

 



 Infra-estrutura física, especialmente a 
destinada às atividades fins, como biblioteca, 
recursos de informação e comunicação; 

 

 Destinada a atendimento aos estudantes; 



 Apresentação da Comissão junto aos CONSUNIS; 
 Proposição de Criação de Núcleos de Avaliação ; 
 Criação da página da CPA no site da UFRRJ;  
 Construção do Regimento da CPA; 
 Elaboração dos Instrumentos de Avaliação Institucional 

que devem passar por avaliação e aprovação junto ao 
CEPE; 

 Sistematização de ações avaliativas que estejam sendo  
implementadas em diferentes setores da UFRRJ;  

 Elaboração de relatórios próprios baseados nas análises 
dos relatórios de avaliação externa do INEP e 
encaminhamento aos setores competentes;  

 Elaboração de relatório anual baseado em ações 
participativas; 

 Criação de infraestrutura física e de pessoal. 
 



 Criação de Núcleos de Avaliação 
considerando peculiaridades: 

 CEPEAs  - CA, CBS, CETE, CHLA, CSA 

 Instituto Multidisciplinar (IM) – Campus 
Nova Iguaçu 

 Instituto de Três Rios (ITR) – Campus de 
Três Rios 

 Pós-Graduação 

 Educação  a Distância 

 Segmento Técnico-Administrativo 

 Gestão Acadêmico-Administrativa - 
Departamentos 


