
 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

CPA/UNIRIO 

ATA da 5ª Reunião Ordinária da Comissão Própria de 1 

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

novembro de 2019, realizada aos vinte dias do mês de 3 

abril do ano de 2020, às 13h, realizada via on-line pelo 4 

Google Meet.  5 

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte, atendendo a convocação do 6 
Coordenador da Comissão Própria de Avaliação – CPA/UNIRIO, por força do art. 15 7 
do Regimento Interno, para Reunião Ordinária, reuniram-se os membros da Comissão 8 
Própria de Avaliação - CPA da UNIRIO. Estiveram presentes Sidney Oliveira 9 
Rodrigues, Adriana Pimenta de Figueiredo, Regiane Cristina Lopes da Silva, Luiz 10 
Henrique Pereira Alves, Abílio Valério Tozin e Vinny Dantas. Celinéia Paradela 11 
Ferreira não compareceu à reunião on-line. Presente também a Secretária da CPA, 12 
Carolina Pereira da Silva. 1 – Foi apresentada para aprovação a pauta de convocação 13 
composta com os seguintes assuntos: Leitura da Ata da última reunião ordinária; 14 
Informes sobre a prorrogação do prazo de publicação do RAAI; Criação do Projeto de 15 
Pesquisa sobre Avaliação; Criação de agenda de trabalho para conclusão do RAAI 16 
2019-2020; Assuntos gerais. Tendo sido aprovado por unanimidade. 2- Por um 17 
problema provocado pelo computador utilizado na digitação da Ata anterior, de 18 
propriedade do Sidney, Coordenador da CPA, o arquivo se corrompeu, tendo a 19 
necessidade a redigitação da mesma. Por este motivo, foi solicitado que a leitura seja 20 
realizada na próxima reunião. Aprovado por unanimidade 3- Informes sobre a 21 
prorrogação do prazo de publicação do RAAI. Sidney procedeu a leitura do e-mail 22 
encaminhado no dia 20/03/2020 pela Procuradora Institucional da UNIRIO à CPA para 23 
ciência do colegiado. A suspensão do prazo se deu por conta as medidas que vem 24 
sendo adotadas em relação ao enfrentamento ao corona vírus (COVID-19) devido a 25 
interrupção das atividades, incluindo-se o funcionamento das Instituições de Ensino 26 
Superior, ficando o novo prazo a ser definido a medida que seja possível o retorno das 27 
atividades. 4- Criação do Projeto de Pesquisa sobre Avaliação. A Professora Adriana 28 
Pimenta apresentou ao colegiado o Projeto tratado no grupo de pesquisa: Produção e 29 
economia de comunhão, que tem como líderes a Profa. Dra. Heloisa Helena 30 
Albuquerque Borges Quaresma Gonçalves e o Prof. Dr. Júlio Cesar Valente Ferreira, 31 
cujo Área de atuação é a de Engenharia de Produção e tem as seguintes Linhas de 32 
pesquisa: Cultura da Partilha em Organizações Produtivas; Engenharia de produção 33 
cultural, entretenimento, arte e economia criativa; Gestão Integrada de Resíduos 34 
Sólidos em Instituições de Ensino Superior; Indústria do Entretenimento: Engenharia, 35 
Arte e Convivência. Apresentou como sugestões as seguintes linhas de pesquisas: 36 
Avaliação no Ensino Superior; Estudos e Pesquisa em Avaliação Institucional; 37 
Avaliação institucional pedagógica e administrativa; Avaliação, Gestão e Planejamento 38 
na educação superior; Políticas, Avaliação e Gestão no Ensino Superior; Educação 39 
superior na sociedade do conhecimento: gestão e avaliação; Políticas e Gestão em 40 
Educação Profissional e Tecnológica. Após a apresentação e a retirada de dúvidas 41 
dos membros da CPA, o projeto foi aprovado por unanimidade. 5- Criação de agenda 42 
de trabalho para conclusão do RAAI 2019-2020. Foi aprovado o encaminhamento 43 
seletivo do questionário aos membros da CPA para análise e feitura de textos sobre o 44 
questionário com vistas a futura inserção desses dados no RAAI 2019-2020. Será 45 
utilizado uma pasta compartilhada do Google, com acesso a todos os membros, para 46 
acondicionar as ofertas de colaboração dos dados tratados pelo colegiado. Aprovado 47 
por unanimidade. 7- Assuntos Gerais. A Regiane propôs a divulgação dos atos 48 
praticados pela CPA na Internet com apoio da Adriana que propôs a criação de perfil 49 
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e/ou página no facebook e/ou Instagram. Sidney sugeriu que o perfil/página a ser(em) 50 
criada(s) fique(m) sob responsabilidade da Carolina, Secretária da CPA/UNIRIO. 51 
Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a se tratar pelo Colegiado da 52 
CPA, deu-se por encerrada a reunião tendo sido lavrado a presente ATA que 53 

vai assinado por mim, Carolina Pereira da Silva, que secretariei a reunião e por 54 
Sidney Oliveira Rodrigues, Coordenador da CPA._#_#_ #_#_#_#_#_#_#_#_#_ 55 


