
 

Após a reunião com a Comissão de Especialistas do INEP/MEC responsáveis 1 

pela avaliação externa do Curso de Ciências Sociais, foi realizada uma reunião 2 

de trabalho na sala da PROGRAD, na presente data, a saber, dia quinze de 3 

maio do ano de dois mil e doze, na sala noventa e quatro do Pavilhão Central, 4 

às onze horas, sob a presidência da Professora MILIANE MOREIRA 5 

SOARES DE SOUZA, Professor Associado, matrícula SIAPE 2212438, 6 

reuniram-se os membros da COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA 7 

UFRRJ (CPA-UFRRJ): LIGIA CRISTINA FERREIRA MACHADO, 8 

Professor Adjunto, matrícula SIAPE 1506378, AUREA LUNGA, Técnico em 9 

Assuntos Educacionais, matrícula SIAPE 1552813, e o estudante RODRIGO 10 

DA SILVA CAMARGO, 201134032-0. Foi realizada uma breve análise da 11 

reunião com a Comissão de Especialistas, destacando a necessidade de uma 12 

ação  estratégica diante dos desafios para implantação de um modelo eficiente 13 

de avaliação interna. Inicialmente, foram discutidos modos de dinamizar ações 14 

de sensibilização da comunidade para o tema da avaliação interna. A 15 

professora MILIANE SOUZA destacou que, em sua opinião, o processo de 16 

sensibilização deve trilhar um caminho institucional envolvendo os chefes de 17 

departamentos e coordenadores de cursos para atuar junto a professores e 18 

alunos, respectivamente. A participação nas reuniões dos CONSUNIs 19 

conforme anteriormente proposto atende a essa demanda. A técnica em 20 

assuntos educacionais, AUREA LUNGA apresentou proposta de 21 

funcionamento das reuniões de CPA integradas com a participação dos 22 

NÚCLEOS. Foi proposta a realização de reuniões coletivas de todos os 23 

Núcleos através de um Fórum de Avaliação, que se reuniria bimestralmente.  24 

A professora LIGIA enfatizou a urgência na elaboração de um calendário 25 

ordinário de reuniões da CPA. Foi proposto que as reuniões ordinárias 26 

aconteçam às primeiras sextas-feiras de cada mês, às 09:00 h. Para 27 

alavancarmos algumas ações, aproveitamos a oportunidade para marcar uma 28 

reunião extraordinária para a próxima sexta-feira, dia 18 de maio,  às 09:00 h, 29 

na sala da PROGRAD. Foi decidido elaborar uma apresentação da CPA para a 30 

reunião com os CONSUNIs.  Essa apresentação contará com informações 31 

sobre conceito da CPA e sua inserção institucional via SINAES, composição, 32 

planejamento e metas, e o convite à participação coletiva através dos Núcleos 33 

de Avaliação. Ao final, algumas ações individuais e coletivas foram propostas: 34 

 35 

Miliane – preparar memorando à Administração Superior solicitando atenção 36 

a questão de Infraestrutura para o funcionamento da CPA; 37 

Preparar memorando à COINFO solicitando a criação de página da CPA no 38 

site institucional; 39 



Buscar junto a SOC informações sobre o Instrumento de Avaliação em 40 

tramitação no CEPE. 41 

 42 

Áurea – Encaminhar o documento aos Dirigentes de Unidades solicitando a 43 

participação da CPA nas próximas reuniões dos CONSUNIs; 44 

-Buscar junto ao DAARG o instrumento de avaliação discente que está em 45 

vigor; 46 

 47 

Rodrigo e Richard – Elaborar convite a ser veiculado através de “pop up”  no 48 

quiosque dos alunos para que estes visitem a página da CPA e se informem 49 

sobre suas ações e metas. Foi solicitado que estes pensem em um trecho que 50 

atraía a atenção do segmento discente. 51 

 52 

Luciana – Atuará junto a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação no sentido 53 

de coletar dados que nos permita compreender a inserção do egresso da 54 

graduação da UFRRJ em seus Cursos e Programas de Pós-Graduação, bem 55 

como acompanhar a inserção de nosso Pós-Graduando no mercado de 56 

trabalho. 57 

 58 

Todos – Leitura dos relatórios E-MEC das avaliações de Geologia e Educação 59 

Física já disponibilizados através de e-mail para que possamos elaborar 60 

relatório de avaliação interna e proposição. 61 

 62 

 63 

 64 

 65 


