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ATA da 10ª Reunião Ordinária da Comissão Própria de 1 

Avaliação – CPA/UNIRIO, Portaria 1.388 de 18 de 2 

novembro de 2019, realizada no dia vinte e dois do mês 3 

de dezembro do ano de 2020, às 13h, via on-line pelo 4 

Google Meet.  5 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, atendendo a 6 

convocação do Coordenador da Comissão Própria de Avaliação – CPA/UNIRIO, por 7 

força do art. 15 do Regimento Interno, para Reunião Ordinária, reuniram-se os 8 

membros da Comissão Própria de Avaliação - CPA da UNIRIO. Estiveram presentes 9 

Sidney Oliveira Rodrigues, Adriana Pimenta de Figueiredo, Luiz Henrique Pereira 10 

Alves, Regiane Cristina Lopes da Silva e Vinny Dantas. Abílio Valério Tozin e Celinéia 11 

Paradela Ferreira justificaram suas ausências. Presente também a Secretária da CPA, 12 

Senhorita Carolina Pereira da Silva. 1 - Aprovação da pauta – Foi apresentada para 13 

aprovação a pauta de convocação composta com os seguintes itens: 1- Aprovação da 14 

pauta; 2- Leitura e aprovação da Ata anterior; 3- Aprovação do Questionário para o 15 

RAAI 2021; 4- Resposta ao e-mail da COPLADI datado de 07/12/2020, com o seguinte 16 

assunto: Pendências de Indicadores de Gestão do PDI, ano base 2019 - CPA; 5- 17 

Plano de metas e planejamento para a CPA; 6- Material para complementar a 18 

avaliação com conteúdo baseados no período de excepcionalidade; 7- Trazer a 19 

ouvidoria como parte do RAAI 2021, destacando a diferença entre CPA e ouvidoria; 8- 20 

Assuntos Gerais. Pauta aprovada por unanimidade. Tratando os itens de pauta: 2- 21 

Aprovação da ata anterior - foi realizada a leitura da ata anterior (9ª ATA, de 12 22 

agosto de 2020) pela Professora Adriana para análise de todos os membros. A ata foi 23 

aprovada por unanimidade destacando que devido ao período de excepcionalidade, 24 

grande parte dos itens aprovados na ata não foram efetivados; 3- Aprovação do 25 

Questionário para o RAAI2021; - Aprovado por unanimidade; 4- Resposta ao e-mail 26 

da COPLADI datado de 07/12/2020, com o seguinte assunto: Pendências de 27 

Indicadores de Gestão do PDI, ano base2019 - CPA – A resposta deverá ser 28 

encaminhada via e-mail corporativo contendo as informações solicitadas. Aprovado 29 

por unanimidade; 5- Plano de metas e planejamento para a CPA - 30 

Compartilhamento de um documento para sua remodelagem de forma conjunta sobre 31 

as ações a serem efetivadas - Aprovado por unanimidade; 6- Material para 32 

complementar a avaliação com conteúdo baseado no período de 33 
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excepcionalidade: a) - Criação de um capítulo, ou seção, no RAAI para destacar os 34 

trabalhos realizados pelos diversos setores da UNIRIO durante o período de 35 

excepcionalidade. b) - Ações de combate e mitigação ao COVID-19. c) - Ações auxílio 36 

aos estudantes com dificuldade de acesso (distribuição de chip) – PRAE. d) - Entrega 37 

de cesta-básicas. e) - Site: http://www.unirio.br/covid - Aprovado por unanimidade; 7- 38 

Trazer a ouvidoria como parte do RAAI2021 Destacando a diferença entre CPA e 39 

ouvidoria - Aprovado por unanimidade; 8- Assuntos Gerais: a) Publicação do RAAI 40 

2020 no e-MEC; - foi publicado ou não? Solicitar informações via e-mail ao DAINF. b) 41 

Buscar as notas dos diversos cursos para investir em seminários e eventos 42 

preparando a universidade para aumentar as notas das avaliações - Buscar no emec. 43 

c) Instrumentalizar as coordenações de curso, docentes e discentes; d) Houve ações 44 

na UNIRIO relacionadas ao combate e mitigação ao Covid-19? Quais? Seria 45 

importante registrar no relatório – tratado no item 6 da ata atual; e) Relato sobre a 46 

ausência de atividades e as atividades que foram desenvolvidas no período de 47 

isolamento social - Abordado no item 6 da ata atual; f) Nosso relatório tem ISBN? 48 

(ISSN?) Resposta: Não temos; g) Informações quantos avaliadores do BASIS temos 49 

na UNIRIO – Solicitar a informação ao DAINF via e-mail corporativo. Nada mais 50 

havendo a se tratar pelo Colegiado da CPA, deu-se por encerrada a reunião 51 

tendo sido lavrado a presente ATA que vai assinado por mim, Sidney Oliveira 52 

Rodrigues, Coordenador da CPA/UNIRIO, que secretariei a reunião e por 53 

Adriana Pimenta de Figueiredo, Vice-Coordenadora da CPA/UNIRIO, que presidiu a 54 

reunião._#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_ 55 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fwww.unirio.br%2Fcovid

