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ATA da 7ª Reunião Ordinária da Comissão Própria de 1 

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

novembro de 2019, realizada aos vinte e quatro dias do 3 

mês de junho do ano de 2020, às 13h, realizada via on-4 

line pelo Google Meet.  5 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, atendendo a 6 
convocação do Coordenador da Comissão Própria de Avaliação – CPA/UNIRIO, por 7 
força do art. 15 do Regimento Interno, para Reunião Ordinária, reuniram-se os 8 
membros da Comissão Própria de Avaliação - CPA da UNIRIO. Estiveram presentes 9 
Sidney Oliveira Rodrigues, Adriana Pimenta de Figueiredo, Regiane Cristina Lopes da 10 
Silva, Celinéia Paradela Ferreira, Abílio Valério Tozin e Vinny Dantas. Luiz Henrique 11 
Pereira Alves justificou sua ausência. Presente também a Secretária da CPA, Carolina 12 
Pereira da Silva. 1 – Foi apresentada para aprovação a pauta de convocação 13 
composta com os seguintes itens: 1- Leitura e aprovação da Ata anterior; 2- 14 
Aprovação do RAAI 2020; 3- Aprovação da Decisão CPA nº 001/2020; 4- 15 
Considerações finais. Aprovada por unanimidade. Tratando os itens de pauta: 1- 16 
Leitura e aprovação da Ata anterior - foi dispensada a leitura da ata anterior por ter 17 
sido anexada e entregue aos membros da CPA, via email e whatsapp, com 18 
antecedência visando a análise de todos os membros. A ata foi aprovada por 19 
unanimidade; 2- Aprovação do RAAI 2020 - foi dispensada a leitura do RAAI 2020 20 
por ter sido anexada e entregue aos membros da CPA, via email e whatsapp, com 21 
antecedência para análise, tendo sido discutida durante todas as reuniões realizadas 22 
até o momento, analisada por todos, todas as colaborações ofertadas ao longo desse 23 
ano foram incorporadas ao relatório, analisadas e tratadas por todos os membros da 24 
CPA. O RAAI 2020 foi aprovado por unanimidade. 3- Aprovação da Decisão CPA nº 25 
001/2020 - foi dispensada a leitura da Decisão CPA nº 001/2020 por ter sido anexada 26 
e entregue aos membros da CPA, via email e whatsapp, com antecedência para 27 
análise. A decisão foi aprovada por unanimidade. 4- Considerações finais – Sidney 28 
começou agradecendo a colaboração de todos os membros no desenvolvimento dos 29 
trabalhos realizados na feitura do RAAI 2020, agradeceu a colaboração, o bom 30 
ambiente, a presteza e a seriedade de todos no trato com o relatório ora aprovado e 31 
destacou que nos seus 26 anos de universidade nunca havia trabalhado com uma 32 
equipe tão competente e envolvida como esta que superou todos os entraves, internos 33 
e externos, no objetivo de concluirmos esse trabalho. Terminou informando que 34 
deverá se afastar da universidade por um período, por estar sendo requisitado pelo 35 
TRE/RJ para trabalhar nas eleições, e que esse afastamento deve perdurar até o mês 36 
de dezembro deste ano. Que aceitou o convite devido estar passando por problemas 37 
financeiros provocados pela perda salarial que vem sofrendo ao longo dos últimos 38 
anos devido a perdas de atividades laborais do cargo que ocupa na UNIRIO e por ter 39 
descontos de auxílios incidentes em folha devido ao afastamento de suas funções, por 40 
ordem do Ministério da Economia, devido a pandemia COVID-19. Houve descontos 41 
até mesmo duplicados de auxílio transporte devido a férias no mês de junho com 42 
desconto desse mesmo auxílio pago no mês de maio, afetando consideravelmente seu 43 
orçamento familiar provocando mudança de residência para uma casa com aluguel 44 
mais acessível. Descontos esses que não ocorrerão enquanto estiver à serviço do 45 
TRE/RJ. Falou que espera que esse afastamento não o retire da CPA, pois gosta do 46 
que faz, das atribuições que tem nela e principalmente da amizade que fez com seus 47 



 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

CPA/UNIRIO 

_____________________ 
Sidney Oliveira Rodrigues 

Coordenador da CPA 

___________________________ 
Carolina Pereira da Silva 

Secretária da CPA/UNIRIO 

membros e espera continuar trabalhando pela CPA mesmo que na forma on-line. 48 
Adriana falou que lamenta muito que o Sidney esteja passando por toda essa 49 
problemática, que espera que seu afastamento não o impeça de continuar na CPA, 50 
elogiou seu trabalho e empenho, que juntos deram boa contribuída para a comissão, 51 
comentou sobre toda essa situação que a universidade vem passando, que ninguém 52 
sabe pra onde vai, como vai fazer pra cumprir com suas tarefas, etc e que o Sidney é 53 
um elo muito forte aqui na CPA. Abílio, como representante da ALMA, solicitou que 54 
constasse em ata, e esta fosse encaminhada para conhecimento do Reitor, 55 
registrando seu desconforto e descontentamento, uma situação que o aborrece em 56 
saber a situação vivida pelo servidor Sidney em ter seus vencimentos cortados ao 57 
ponto de receber quantia que não o permite pagar suas despesas normais, ao ponto 58 
de aceitar trabalhar nas eleições para poder se defender desses atos administrativos, 59 
atos esses que não pode passar desapercebido. Celinéia, como representante da 60 
AMOUR, solicitou que se registrasse que ela também lamenta que esse fato esteja 61 
ocorrendo com o Coordenador da CPA. Vinny, como representante do DCE, também 62 
solicita esse trâmite, destacou que como aluno já conhecia o Sidney das viagens 63 
realizadas pela UNIRIO, que o mesmo é de fácil acesso e comunicação, uma coisa 64 
que é muito raro na UNIRIO no que tange a seus servidores, poder falar com as 65 
pessoas e conseguir resolver as questões dos alunos, ratificando assim o que Abílio e 66 
Celinéia falaram. Disse também que há na universidade várias comissões instauradas 67 
por força de lei que não funcionam, que se tivessem pessoas como o Sidney nelas 68 
trariam muitos benefícios à comunidade, pois estariam ativas e funcionando a 69 
contento. Os representantes do DCE, da ALMA e da AMOUR, membros atuantes da 70 
CPA/UNIRIO, registram em conjunto que lamentam pelo que o servidor Sidney está 71 
passando, que o Reitor encaminhe essa demanda ao Ministério da Educação quanto 72 
ao desconforto que a sociedade participativa vem passando devido à falta de verbas 73 
nas universidades federais. Adriana solicita que todas as falas devam constar em ata. 74 
Informa que fará chegar à Escola de Matemática todas as informações tratadas aqui, 75 
pois tratam de falas dos representantes da sociedade civil atuante na UNIRIO o que 76 
demonstra extrema importância dos destaques realizados e faz das palavras dos 77 
colegas as dela também. Após os registros foi decidido que a Coordenação da CPA 78 
encaminhará, via Ofício impresso protocolado, a ata desta reunião, junto com a 79 
Decisão CPA nº 001/2020 e o RAAI 2020 para conhecimento do Reitor. Ficou decidido 80 
também que a coordenação da CPA encaminhará ofício à Secretaria dos Conselhos 81 
solicitando inserção de pauta para a próxima cessão visando a apresentação do RAAI 82 
a seus membros, ato pro forma regimental. Nada mais havendo a se tratar pelo 83 
Colegiado da CPA, deu-se por encerrada a reunião tendo sido lavrado a 84 
presente ATA que vai assinado por mim, Carolina Pereira da Silva, que 85 
secretariei a reunião e por Sidney Oliveira Rodrigues, Coordenador da CPA._# 86 

 


