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ATA da 13ª Reunião Ordinária da Comissão Própria de 1 

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

novembro de 2019, realizada no dia quatorze do mês de 3 

abril do ano de dois mil e vinte e um, às 13h, via on-line 4 

pelo Google Meet.  5 

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, atendendo a 6 

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, Abílio Valério Tozin e Celinéia 11 

Paradela Ferreira. Luiz Henrique Pereira Alves não compareceu a reunião. 12 

Presente também a Secretária da CPA Carolina Pereira da Silva. 1 - Aprovação 13 

da pauta – Foi apresentada para aprovação a pauta de convocação composta 14 

com os seguintes itens: 1- Aprovação da pauta; 2- Leitura e aprovação da Ata 15 

anterior; 3- Objetivos estratégicos para a CPA no PDI 2022 a 2026; 4- 16 

Atualização do texto “AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO 17 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - O PAPEL DA AVALIAÇÃO PARA O 18 

APRIMORAMENTO DOFAZER UNIVERSITÁRIO” (páginas 143-147 do PDI 19 

atual); 5- Aprovação da próxima reunião para o dia 21/04/2021; 6- Assuntos 20 

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

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

14 de abril de 2021) pelo Técnico Sidney para análise de todos os membros. A 23 

ata foi aprovada por unanimidade sem destaques; 3- Objetivos estratégicos 24 

para a CPA no PDI 2022 a 2026 – Sidney informou tratar-se de ato sob 25 

responsabilidade da CPA na Comissão de Elaboração do Plano de 26 

Desenvolvimento Institucional (PDI) 2022-2026. Baseia-se os objetivos 27 

estratégicos de indicadores que deverão constar no PDI com vistas a serem 28 

avaliados e acompanhados em seus desenvolvimentos, conforme as metas 29 

estipuladas no quinquênio em destaque para a CPA. Após vasta discussão 30 
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sobre o tema, principalmente sobre o item “ Acompanhamento das comissões 31 

de avaliação nas avaliações de curso e  da universidade”, onde foi observado 32 

que a CPA não tem como prestar informações sobre as CIACs e sobre as 33 

avaliações de cursos, uma vez que, de acordo com a resolução de criação das 34 

CIACs (RESOLUÇÃO CONSEPE nº 3.690, DE 17 DE AGOSTO DE 2011) 35 

essas são independentes e não consta obrigatoriedade ou qualquer ato desta 36 

de encaminhar relatórios ou prestar esclarecimentos à CPA, isso inviabiliza a 37 

“obrigatoriedade” deste acompanhamento no PDI 2022/2026 como sendo 38 

responsabilidade nossa. Outrossim, no ano de 2019, quando a atual formação 39 

da CPA assumiu, não nos foi dado senha de acesso ao sistema e-MEC onde, 40 

caso tivéssemos acesso, poderíamos pesquisar os relatórios e avaliações de 41 

curso e, com este conhecimento, atender a presente demanda. Prof.ª Adriana 42 

destaca os constrangimentos que os membros da CPA tem tido quando 43 

indagados, em reuniões convocadas pela comissão de avaliação de curso in-44 

loco do INEP, quando esta se faz presente na UNIRIO, pelo desconhecimento 45 

das informações inerentes às avaliações de curso evidenciando uma 46 

fragilidade da CPA nesse sentido, o que seria amenizado consubstancialmente 47 

se houvesse acesso ao e-MEC pela CPA. Há o entendimento no Colegiado da 48 

CPA que deveríamos continuar tendo esse acesso, por senha própria ao 49 

sistema e-MEC, porém, como tivemos a recusa dessa senha por mais de uma 50 

vez, foi compreendido por todos que essa ação não deva pertencer à CPA a 51 

menos que se promova o acesso às informações que tratam desse quesito ou 52 

que haja uma articulação junto às CIACs promovendo essa possibilidade. Cabe 53 

registrar que essas atividades, hoje, têm sido desenvolvidas pela Procuradora 54 

Educacional Institucional – PI/UNIRIO que deveria ser, no PDI/UNIRIO, 55 

responsável direta por essa ação. Foi apresentada a seguinte proposta: 56 

Proposta 1 - Disponibilizar o documento através do Google Drive para 57 

construção coletiva do item 3. Proposta aprovada por unanimidade. 4- 58 

Atualização do texto “AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO 59 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - O PAPEL DA AVALIAÇÃO PARA O 60 

APRIMORAMENTO DOFAZER UNIVERSITÁRIO” (páginas 143-147 do PDI 61 
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_____________________ 
Sidney Oliveira Rodrigues 

Coordenador da CPA 

(Assinado digitalmente) 

___________________________ 
Carolina Pereira da Silva 

Secretária da CPA/UNIRIO 
(Assinado digitalmente) 

atual) – Sidney realizou a leitura do texto extraído do PDI/UNIRIO e informou 62 

sobre a solicitação da Comissão do PDI quanto a atualização do mesmo. Foi 63 

apresentada a seguinte proposta: Proposta 1 - Apresentar o documento no 64 

Google Drive para construção coletiva. Proposta aprovada por unanimidade. 5- 65 

Aprovação da próxima reunião para o dia 21/04/2021 -  Devido a agendas 66 

pessoais dos membros deste colegiado e ao fato de dia 21 ser feriado, foi 67 

sugerido o dia 26/04/2021 para a realização da próxima reunião. Aprovado por 68 

unanimidade. 6 - Assuntos Gerais – Prof.ª Adriana apresentou a seguinte 69 

proposta: Proposta 1 - Verificar a designação de CIAC nos cursos de EaD. 70 

Proposta aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a se tratar pelo 71 

Colegiado da CPA, deu-se por encerrada a reunião tendo sido lavrado a 72 

presente ATA que vai assinado por mim, Carolina Pereira da Silva, que 73 

secretariei a reunião e por Sidney Oliveira Rodrigues, Coordenador da 74 

CPA._#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_ 75 

 


