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ATA da 12ª 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 março do ano de 2021, às 13h, via on-line pelo 4 

Google Meet.  5 

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, 6 

atendendo a convocação do Coordenador da Comissão Própria de Avaliação – 7 

CPA/UNIRIO, por força do art. 15 do Regimento Interno, para Reunião 8 

Ordinária, reuniram-se os membros da Comissão Própria de Avaliação - CPA 9 

da UNIRIO. Estiveram presentes Sidney Oliveira Rodrigues, Adriana Pimenta 10 

de Figueiredo, Regiane Cristina Lopes da Silva e Abílio Valério Tozin. Celinéia 11 

Paradela Ferreira justificou sua ausência e Luiz Henrique Pereira Alves não 12 

compareceu a reunião. Presente também a Secretária da CPA Carolina Pereira 13 

da Silva. 1 - Aprovação da pauta – Foi apresentada para aprovação a pauta 14 

de convocação composta com os seguintes itens: 1 - Aprovação da pauta; 2 - 15 

Leitura e aprovação da Ata anterior; 3- Aprovação do RAAI FINAL, Triênio 16 

2018/2020; 4- Cancelamento de matrícula na graduação; 5- Assuntos Gerais. A 17 

Pauta foi aprovada por unanimidade. Tratando os itens de pauta: 2 - 18 

Aprovação da ata anterior - foi realizada a leitura da ata anterior (11ª ATA, de 19 

03 de março de 2021) pelo Técnico Sidney para análise de todos os membros. 20 

Regiane solicitou a retirada do termo “Senhorita” do texto o que foi aceito por 21 

todos. A ata foi aprovada com um destaque; 3- Aprovação do RAAI FINAL, 22 

Triênio 2018/2020 – Foi construída a seguinte proposta conjunta: Adicionar o 23 

seguinte texto ao RAAI, na página nº 64, como 2º parágrafo: “Em reunião do 24 

Colegiado da CPA, houve o destaque do aumento do número de pessoas da 25 

comunidade externa atendidas pela extensão, em período pandêmico, 26 

informado pela PROExC, via memorando, com aumento em mais de 250% 27 

entre os anos base de 2019 e 2020, conforme tabela abaixo. Ficou decidido 28 

que a CPA encaminhará documento solicitando esclarecimentos sobre os 29 

procedimentos adotados na contabilização do público atendido nos Relatórios 30 



 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

CPA/UNIRIO 

_____________________ 
Sidney Oliveira Rodrigues 

Coordenador da CPA 

(Assinado digitalmente) 

___________________________ 
Carolina Pereira da Silva 

Secretária da CPA/UNIRIO 
(Assinado digitalmente) 

de Ação enviados pelos coordenadores dos programas e projetos 31 

extensionistas da UNIRIO. A resposta deverá ser publicada no próximo RAAI 32 

do ano de 2022, ano base 2021.” Aprovado por unanimidade; Regiane solicitou 33 

a seguinte inclusão: Incluir nas considerações finais o anseio da CPA/UNIRIO 34 

em tratar as sugestões dos respondentes para que tenham ciência que a CPA 35 

está lendo as demandas e, em caso oportuno, fará os encaminhamentos em 36 

nível macro ou micro para obtenção de respostas. Dessa forma, incentivando a 37 

constante participação dos respondentes. Aprovado por unanimidade. RAAI 38 

FINAL, Triênio 2018/2020 aprovado por unanimidade. 4- Cancelamento de 39 

matrícula na graduação – O Coordenador Sidney encaminhou junto com a 40 

convocação documento intitulado “Nota de esclarecimento sobre cancelamento 41 

de matrícula na graduação”, retirada do site oficial da UNIRIO pelo link 42 

http://www.unirio.br/news/nota-de-esclarecimento-sobre-cancelamento-de-43 

matricula-na-graduacao o que esclareceu o elucidado ao Colegiado. Não foi 44 

apresentada nenhuma proposta.  5 - Assuntos Gerais – Não foram 45 

apresentadas propostas para esse item. Nada mais havendo a se tratar pelo 46 

Colegiado da CPA, deu-se por encerrada a reunião tendo sido lavrado a 47 

presente ATA que vai assinado por mim, Carolina Pereira da Silva, que 48 

secretariei a reunião e por Sidney Oliveira Rodrigues, Coordenador da 49 

CPA._#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_ 50 

  

http://www.unirio.br/news/nota-de-esclarecimento-sobre-cancelamento-de-matricula-na-graduacao
http://www.unirio.br/news/nota-de-esclarecimento-sobre-cancelamento-de-matricula-na-graduacao


 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

CPA/UNIRIO 

 51 


