
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 1 

CPA/UNIRIO 2 

 ATA da 4ª Reunião Ordinária da Comissão Própria de 3 

Avaliação – CPA/UNIRIO, Portaria 1.388 de 18 de 4 

novembro de 2019, realizada aos 16 dias do mês de 5 

março do ano de 2020, às 13h, realizada via on-line no 6 

WhatsApp.  7 

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte, atendendo a 8 
convocação do Coordenador da Comissão Própria de Avaliação – 9 
CPA/UNIRIO, por força do art. 15 do Regimento Interno, para Reunião 10 
Ordinária, reuniram-se os membros da Comissão Própria de Avaliação - CPA 11 

da UNIRIO. Estiveram presentes Sidney Oliveira Rodrigues, Adriana Pimenta 12 
de Figueiredo, Regiane Cristina Lopes da Silva, Luiz Henrique Pereira Alves, 13 
Abílio Valério Tozin e Vinny Dantas. Celinéia Paradela Ferreira não 14 
compareceu a reunião on-line. Presente também a Secretária da CPA, Carolina 15 

Pereira da Silva. 1 – Foi apresentada para aprovação a pauta de convocação 16 
composta com os seguintes assuntos: Leitura e aprovação da ATA anterior; 17 

Aprovação do Projeto de Autoavaliação Institucional – Triênio 2018-2020; 18 
Informes sobre a publicação do RAAI no e-mec; Proposta de mudança de dia 19 
da semana para as reuniões ordinárias da CPA; Encerramento do período 20 

avaliativo da UNIRIO; Reunião extraordinária da CPA para validação do RAAI 21 

2020 para o dia 27/03, às 10:00hs; Assuntos Gerais. A Regiane solicitou a 22 
inclusão do seguinte assunto na pauta: Representante indicado pela 23 
ADUNIRIO na CPA. Tendo sido aprovado por unanimidade. 2- Passou-se 24 

então a leitura da ata anterior e, após as inserções solicitadas, ela foi aprovada 25 
por unanimidade. 3- Aprovação do Projeto de Autoavaliação Institucional – 26 

Triênio 2018-2020. Após algumas alterações solicitadas por Adriana e por Luiz 27 
Henrique, o Projeto foi aprovado por unanimidade. 4- Informes sobre a 28 

publicação do RAAI no e-mec. O Sidney informou a todos que por vários anos 29 
o RAAI sempre foi postado pelos coordenadores da CPA. Foi solicitado ao 30 
DAINF as credenciais para efetuar essas postagens o que foi negado pela 31 
Diretora do DAINF mesmo tendo sido destacado no memorando de solicitação 32 
conforme tem sido feito na UNIRIO até então. Ficou decidido que deverá o 33 

Coordenador da CPA reiterar o Memorando baseado em nosso regimento. 34 
Aprovado por unanimidade. 5- Proposta de mudança de dia da semana para as 35 

reuniões ordinárias da CPA. Foi aprovado por unanimidade que as reuniões 36 
ordinárias da CPA acontecerão sempre na 1ª quarta-feira e na 3ª segunda-feira 37 
de cada mês. 6- Encerramento do período avaliativo da UNIRIO. Sidney 38 
passou os informes sobre o encerramento do período avaliativo onde o 39 
Questionário on-line do RAAI 2020 foi encerrado ontem, 15/03/2020, às 14 40 

horas, e teve o seguinte resultado: Sumário das respostas: Total de 2368 41 
respostas, sendo 1536 respostas completas e 832 respostas incompletas.  7- 42 
Reunião extraordinária da CPA para validação do RAAI 2020 para o dia 27/03, 43 



 
 
 
 
 
 

_____________________ 
Sidney Oliveira Rodrigues 

Coordenador da CPA 

___________________________ 
Carolina Pereira da Silva 

Secretária da CPA/UNIRIO 

às 10:00hs. O dia e a hora propostas foram aprovados por unanimidade 8- 44 
Assuntos Gerais. Foi dada a oportunidade a todos para inserirem na reunião 45 

qualquer outro assunto pertinente a CPA, ninguém ofertou propostas. Nada 46 
mais havendo a se tratar pelo Colegiado da CPA, deu-se por encerrada a 47 
reunião tendo sido lavrado a presente ATA que vai assinado por mim, Carolina 48 
Pereira da Silva, que secretariei a reunião e por Sidney Oliveira Rodrigues, 49 
Coordenador da CPA._#_#_ #_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_ #_#_#_#_#_#_#_#_#_ 50 


