
SISTEMATIZAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE PARTICIPAÇÃO DA CPA EM 

INSTÂNCIAS COLEGIADAS DA UFRRJ 

 

 A primeira fase de trabalho da CPA envolveu uma apresentação formal da CPA 

junto ao CONSUNI – Conselho de Unidade – de cada Instituto da UFRRJ. Esta 

apresentação objetivou estabelecer um primeiro canal de interlocução junto a 

Universidade tendo em vista uma concepção de avaliação participativa que orienta os 

trabalhos da CPA. Na participação da CPA nos CONSUNIs foram abordados aspectos 

como a composição, o papel institucional e a metodologia de trabalho da CPA bem 

como aberto um espaço para esclarecimentos, questionamentos e contribuições de modo 

a se ampliar e instituir uma cultura avaliativa que contribua à construção da UFRRJ 

tendo em vista sua nova configuração multicampi. A seguir uma sistematização da 

participação da CPA em cada Consuni: 

 

1. CONSUNI – Instituto de Zootecnia – 18 de maio de 2012 

 

 Mapeamento nos departamentos para avaliação docente, particularmente em 

relação à carga horária; 

 Construção de uma cultura avaliativa envolvendo respeito às regras e 

normas; 

 Construção de um processo avaliativo interno, independente da CAPES, para 

a Pós-Graduação que contribua para a efetivação de aspectos operacionais 

deste setor; 

 Importância do Regimento da Pós-Graduação para normatizar e orientar o 

seu funcionamento; 

 Comprometimento docente nas atividades e ausência de mecanismos de 

cobrança e responsabilização dos mesmos. 

 

2. CONSUNI – EAD Administração – 25 de maio de 2012 

 

 Apresentação da CPA – composição, papel institucional e metodologia de 

trabalho. 

 

3. CONSUNI – Instituto de Tecnologia – 1° de Junho de 2012 
 

 Importância de se resgatar aspectos históricos do processo avaliativa 

da/na UFRRJ; 

 Contribuição da avaliação instituição para encaminhamento de soluções 

para problemas permanentes da UFRRJ – dimensão cíclica da avaliação; 

 Autonomia da CPA em relação a administração central. 

 

 

4. FÓRUM DE COORDENAÇÕES – 01 de junho de 2012 

 

 Apresentação da CPA – composição, papel institucional e metodologia de 

trabalho. 

 

 

 

 



5. CONSUNI – Instituto de Veterinária – 04 de junho de 2012. 

 

 Apresentação da CPA – composição, papel institucional e metodologia 

de trabalho. 

 

 6. CONSUNI – Instituto Multidisciplinar – Campus Nova Iguaçu – 04 de junho de 

 2012 

 

a. Apresentação da CPA – composição, papel institucional e metodologia 

de trabalho. 

b. Proposta de que os núcleos avaliativos sejam organizados não apenas a 

partir dos CEPEAs mas que contemplem setores específicos dos campi 

da universidade; 

c. Proposta de que a EAD não deva constituir um núcleo distinto mas seguir 

a área de conhecimento tal como os cursos presenciais; 

d. Importância de se definir as questões prioritárias para iniciar o processo 

avaliativo; 

e. Indicou-se que as prioridades podem ser definidas a partir dos relatórios 

das Comissões de Avaliadoras do MEC; 

f. Importância de que os membros da CPA reconheçam as especificidades 

dos campi da UFRRJ. 

 

 7. CONSUNI – Instituto de Ciências Exatas – 05 de junho de  2012 

 

a. Apresentação da CPA – composição, papel institucional e 

metodologia de trabalho. 

b. Resgate histórico da auto-avaliação institucional; 

c. Importância da construção dos instrumentos de avaliação.  

 

 

8. CONSUNI – Instituto Três Rios – Campus Três Rios – 06 de junho de 2012 

 

 

a. Apresentação da CPA – composição, papel institucional e 

metodologia de trabalho; 

b. Foram apontadas questões relacionadas a infraestrutura, do 

funcionamento da internet e ainda foi problematizada a centralização 

de ações em Seropédica como limitantes às atividades desenvolvidas 

no campus. 

 

 

9. CONSUNI – EAD Turismo – Campus Nova Iguaçu - 11 de junho de 2012 

 

 

a. Apresentação da CPA – composição, papel institucional e 

metodologia de trabalho; 

b. Discutiu-se sobre o lugar da EAD no processo avaliativo 

considerando-se a pertinência de constituição de um núcleo 

avaliativo específico para tratar das questões específicas da educação 



a distância ou de integração nos núcleos avaliativos por área de 

conhecimento juntamente com os cursos presenciais. 

 

 

10. CONSUNI – Instituto de Agronomia – Campus Seropédica – 12 de junho 

 2012 

 

c. Apresentação da CPA – composição, papel institucional e 

metodologia de trabalho; 

d. Precariedade da conectividade no campus Seropédica; 

e. Dificuldades na manutenção da infraestrutura física, privilégio da 

construção de novos espaços em detrimento dos espaços já 

existentes. 

 

11. CONSUNI – Instituto de Educação – Campus Seropédica – 13 de junho de 

2012 

 

a. Apresentação da CPA – composição, papel institucional e 

metodologia de trabalho; 

b. Falta de planejamento estratégico para o desenvolvimento de ações 

consideradas importantes; 

c. Precariedade da conectividade no campus Seropédica; 

d. Instrumento de Avaliação que contemple uma abordagem 

socioambiental, no que tange aos seguintes aspectos: residências, 

saneamento básico e ações de desmatamento no campus da UFRRJ 

em Seropédica. 

 

 

12. CONSUNI – Instituto de Florestas – Campus Seropédica – 15 de junho de 2012 

 

f. Apresentação da CPA – composição, papel institucional e 

metodologia de trabalho; 

g. Precariedade da conectividade no campus Seropédica – participação 

nessa reunião do Coordenador da COINFO. 

 

 13. CONSUNI – Instituto de Ciências Humanas e Sociais – 02 de julho de 2012 

 

a. Apresentação da CPA – composição, papel institucional e 

metodologia de trabalho. 

 


