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 ATA da 1ª Reunião Ordinária da Comissão Própria de 4 

Avaliação – CPA, Portaria 1.388 de 18 de Novembro de 5 

2019, realizada aos 10 dias do mês de Dezembro do 6 

ano de 2019, às 13h na sala da CPA, situada na 7 

Avenida Pasteur, 296, Urca, Rio de Janeiro, RJ.  8 

Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, atendendo a 9 

convocação da portaria nº mil trezentos e oitenta e oito, reuniram-se os 10 

membros da Comissão Própria de Avaliação da UNIRIO. Estiveram presentes 11 

Sidney Oliveira Rodrigues, Adriana Pimenta de Figueiredo, Luiz Henrique 12 

Pereira Alves e Regiane Cristina Lopes da Silva. Ao final da reunião a 13 

representante da AMOUR - Celinéia Paradela Ferreira veio até a sala da CPA a 14 

fim de justificar sua ausência. José Lidones Alexandre Borges e Abílio Valério 15 

Tozin não compareceram. 1 - Foi eleito, por unanimidade o técnico Sidney 16 

Oliveira Rodrigues para ser o coordenador da CPA e a coordenadora adjunta a 17 

professora Adriana Pimenta Figueiredo. Estando ambos de acordo, 18 

continuamos tratando os itens em pauta. 2- O técnico Sidney expôs o fato de 19 

haver um processo tratando da divisão da sala da CPA para utilização de 20 

outros setores da UNIRIO e que solicitou o processo à coordenação de 21 

engenharia, no dia 27 de novembro de 2019 e que até o momento o mesmo 22 

não foi encaminhado à CPA. Todos concordaram que é indevida tal ocupação, 23 

que na sala há documentos sob guarda que não podem ter acesso a pessoas 24 

externas à CPA. Com a capacidade máxima da comissão, o espaço existente 25 

seria pequeno e teríamos dificuldades caso houvesse mais usuários utilizando 26 

a sala. Foi destacado também que já houve no passado o interesse de 27 

ocupação deste espaço e que em todos os casos a reitoria voltou atrás nestas 28 

decisões. 3 - Foi sugerido pela professora Adriana que o questionário de 29 

avaliação fosse implementado nos portais do aluno, professor e técnicos, a fim 30 

de que alunos, professores e técnicos possam acessar prioritariamente a 31 

avaliação institucional. É necessário verificar a possibilidade de execução com 32 

o DTIC e que seja de forma não obrigatória o preenchimento do questionário. A 33 

mesma também sugeriu que fosse feita a participação da CPA nas aulas 34 

inaugurais dos cursos tendo sido aprovado pela CPA. Nada mais havendo a se 35 

tratar pela CPA, foi encerrada a reunião, tendo sido lavrado a presente ata que 36 

segue assinado pelos membros da CPA. 37 



 
 


