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Ata da Reunião do dia 17/04/2017 

 
 

ATA DA REUNIÃO DA CPA DO CEFETRJ - MARACANÃ COM OS AVALIADORES DO MEC  

(Recredenciamento EAD – Lato Sensu) 

 

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às dez horas, no auditório 2 do 

CEFET-Maracanã, Avenida Maracanã, 229, Maracanã, Rio de Janeiro, reuniram-se os avaliadores 

do MEC/INEP, professores Carlos Joel Franco da UFOP e André Augusto Gomes Faraco da 

UFMG, e os membros da CPA, professores Aline da Rocha Gesualdi, Eduardo Bezerra da Silva, 

Fernando Ribeiro da Silva, Maria Esther Provenzano e Natalia Pujol Pacheco Silveira, e a discente 

Thalita Oliveira dos Santos com o objetivo de esclarecer os avaliadores sobre eventuais dúvidas do 

funcionamento da CPA do CEFET. A reunião iniciou-se com a apresentação dos avaliadores, os 

quais destacaram sua vasta experiência nos processos de avaliação institucional e teceram 

esclarecimentos sobre sua presença na Instituição visando o “Recredenciamento Institucional EAD 

Lato Sensu”. Em seguida, cada membro da CPA se identificou, dizendo o curso ao qual pertence e 

destacando sua representatividade. O Prof André questionou sobre a dinâmica de funcionamento 

da CPA. A Profa Ester apresentou os dois últimos relatórios e realizou uma breve explanação 

sobre os procedimentos de aquisição dos dados que são analisados nos relatórios. O Prof Eduardo 

teceu alguns esclarecimentos sobre o tratamento desses dados e a elaboração dos gráficos que lá 

constam. O Prof André comentou sobre a importância da CPA para o constante aprimoramento de 

todas as atividades desenvolvidas na instituição, considerando essa comissão como um dos 

mecanismos de maior relevância para o crescimento com qualidade de uma instituição. Nesta linha 

de pensamento, perguntou de que forma os relatórios da CPA eram divulgados e como chegavam 

às mãos das pessoas com poder de decisão para corrigir as eventuais fragilidades apontadas pela 

comissão. As Profas Ester e Natália responderam a essa questão, explicando as várias formas de 

disseminar os resultados da comissão: divulgação no site do CEFET para toda a comunidade, 

encaminhamento dos relatórios para os conselhos das diversas esferas acadêmicas, 

encaminhamento dos relatórios aos diretores das unidades e aos diretores sistêmicos. Em seguida, 

os avaliadores pediam que fosse apresentado algum resultado efetivo de fragilidades que tenham 

sido apontadas pela CPA e, posteriormente, atacadas e corrigidas pelos órgãos competentes da 

Instituição. O Prof Eduardo citou o caso da cantina e do refeitório, os quais, durante muito tempo 

ficaram deficitários, não atendendo a contento seus usuários: alunos, professores e funcionários 

em geral. Pontuado o problema, foram realizadas novas licitações visando a melhoria do 
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atendimento, dos alimentos comercializados e dos preços cobrados. O Prof Fernando citou o caso 

da  infraestrutura  da  biblioteca, que, até  alguns  anos atrás, não possuía a quantidade mínima de  

exemplares dos livros-texto recomendados nas disciplinas. Com a ação combinada da CPA, dos 

NDEs e das coordenações dos cursos, a biblioteca recebeu uma quantidade significativa de novos 

exemplares, atendendo aos anseios de professores e alunos, e ainda cumprindo as exigências 

estabelecidas pelo MEC. Os avaliadores, então, sugeriram que as ações da CPA sejam mais 

transparentes para a comunidade, de modo a serem mais visíveis, pois, com o passar do tempo, a 

comunidade CEFET entenderá a real importância da CPA, e a considerará um instrumento de 

melhoria permanente da Instituição. Finalmente, os avaliadores consideraram encerrada a reunião 

e se colocaram à disposição dos membros da CPA para qualquer conversa adicional. Assim, nada 

mais havendo a tratar, esta ata foi lavrada por mim, Prof Fernando Ribeiro da Silva, SIAPE 56998 e 

vai assinada por mim e pelos demais participantes da CPA. 

 

 

Prof. Fernando Ribeiro da Silva 

SIAPE 56998 

Membro da CPA 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


