
 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

CPA/UNIRIO 

 

ATA da 14ª 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 seis do mês 3 

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

line pelo Google Meet.  5 

Aos vinte e seis dias do mês de abril 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 

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

CPA da UNIRIO. Estiveram presentes Sidney Oliveira Rodrigues, Regiane 10 

Cristina Lopes da Silva, Abílio Valério Tozin, Celinéia Paradela Ferreira e Luiz 11 

Henrique Pereira Alves. Adriana Pimenta de Figueiredo justificou sua ausência. 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- Aprovação dos objetivos estratégicos para a CPA no PDI 2022 a 16 

2026; 4- Atualização do texto “AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 17 

DODESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - O PAPEL DA AVALIAÇÃO PARA 18 

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

atual); 5- Apresentação da MATRIZ SWOT da CPA/UNIRIO; 6- Assuntos 20 

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

Leitura e aprovação da Ata anterior - foi realizada a leitura da ata anterior (13ª 22 

ATA, de 26 de abril de 2021) pelo Técnico Sidney para análise de todos os 23 

membros. Sidney informa a duplicidade do termo “Proposta” no item 04, a 24 

necessidade de inclusão do termo “aprovado por unanimidade” ao final da 25 

Proposta 1, por omissão, neste mesmo item. No Item 05, Sidney informa erro 26 

de digitação onde consta ao final o termo “Não foram apresentadas propostas”. 27 
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Neste item houve proposta e solicita a sua retirada.  A ata foi aprovada por 28 

unanimidade com os destaques apresentados; 3- Aprovação dos objetivos 29 

estratégicos para a CPA no PDI 2022 a 2026 - Sidney informou que as 30 

informações foram disponibilizadas a todos os membros via GOOGLE DRIVE 31 

através do e-mail de todos os membros e que somente ele mesmo ofertou 32 

colaboração para esse tópico. Passou a apresentar as ações uma a uma e, 33 

após vasta conversação, todas as ações foram aprovadas em sua integralidade 34 

por unanimidade. Não foram apresentadas propostas para este item. 4- 35 

Atualização do texto “AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 36 

DODESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - O PAPEL DA AVALIAÇÃO PARA 37 

O APRIMORAMENTO DOFAZER UNIVERSITÁRIO” (páginas 143-147 do PDI 38 

atual) – Sidney informou que o texto a que esse item se refere continua à 39 

disposição de todos no Google Drive da CPA para que todos os membros 40 

possam ofertar suas alterações/atualizações ao mesmo e que o referido será 41 

apresentado no dia 09 de junho. Regiane propôs que o texto deva guardar as 42 

alterações produzidas com a metodologia de aprovação pelo organizador 43 

colocando os membros como comentaristas no documento junto ao Google 44 

Drive. Proposta aprovada por unanimidade. 5- Apresentação da MATRIZ 45 

SWOT da CPA/UNIRIO – Foi apresentado pelo Sidney a Matriz Swot da CPA, 46 

produzidos por Adriana, Regiane e Sidney. Sr. Abílio propõe estudo de uma 47 

forma que permita  acesso ao questionário de autoavaliação institucional, de 48 

reponsabilidade da CPA, para que a população alcançada pelos projetos 49 

extensionistas da UNIRIO possam avaliar a Universidade. Sidney informa 50 

sobre as dificuldades deste acesso uma vez que a PROEX informou que o 51 

alcance chega a mais de 1.600.000 pessoas, mas que encaminhará a referida 52 

demanda à mesma. A Matriz Swot da CPA foi aprovada por unanimidade. 6 - 53 

Assuntos Gerais – Sr. Abílio apresentou a seguinte proposta: Proposta 1 - 54 

Acompanhamento dos servidores quanto a vacinação da COVID-19 e 55 
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_____________________ 
Sidney Oliveira Rodrigues 

Coordenador da CPA 

(Assinado digitalmente) 

___________________________ 
Carolina Pereira da Silva 

Secretária da CPA/UNIRIO 
(Assinado digitalmente) 

Influenza. Proposta aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a se tratar 56 

pelo Colegiado da CPA, deu-se por encerrada a reunião tendo sido lavrado a 57 

presente ATA que vai assinado por mim, Carolina Pereira da Silva, que 58 

secretariei a reunião e por Sidney Oliveira Rodrigues, Coordenador da 59 

CPA._#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_ 60 

 


