
                       CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

                       CPA – Comissão Própria de Avaliação  

________________________________________________________________________________________ 

1 

 

 

 

 
Ata da Reunião do dia 20/03/2017 

 
 

ATA DA REUNIÃO DA CPA DO CEFETRJ – ANGRA DOS REIS  

COM OS AVALIADORES DO MEC  

(Reconhecimento do Curso de Engenharia Mecânica) 

 

Aos vinte dias do mês de março de dois mil e dezessete, às dez horas e trinta minutos, no 

auditório, bloco D do CEFET/RJ, UnED Angra dos Reis, situado na Rua do Areal, número 522, 

Parque Mambucaba, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, reuniram-se, os avaliadores do MEC e 

membros da CPA abaixo assinantes na lista de presença anexa, para discernirem sobre alguns 

pontos da avaliação do curso de engenharia mecânica pelo MEC.A reunião foi iniciada com as 

devidas apresentações dos avaliadores do MEC e membros da CPA. Os avaliadores perguntaram 

como se deu a formação da CPA no CEFET/RJ UnED Angra dos Reis e quais ações já teriam sido 

tomada para melhoria do curso de engenharia mecânica e o campus como um todo, nesse 

momento a professora Carla Loures esclareceu sobre a formação da CPA no CEFET/RJ UnED 

Angra dos Reis, também falou sobre os questionários realizado pelo CEFET/RJ Maracanã no 

portal do aluno, do professor e do técnico administrativo onde os dados obtidos serão utilizados 

para a avaliação da UnED pela CPA, bem como  tomar as medidas cabíveis para melhoria do 

curso e unidade . Então, nesse momento os avaliadores perguntaram se os resultados dos 

questionários já haviam sido divulgados, a professora Carla Loures respondeu que ainda não, uma 

vez que a formação da CPA na UnED Angra dos Reis é recente e que os membros ainda estão se 

inteirando a respeito da importância e dos deveres da CPA. Os avaliadores sugeriram aumentar o 

número de membros da CPA. Os avaliadores falaram que os colegiados são bem definidos e 

separados e perguntaram porque o ciclo básico só continha professores de física, química e 

matemática. A CPA não tinha a resposta do porquê dessa formação. Os avaliadores falaram que 

isso gera uma teoria muito pesada gerando uma evasão do curso, o aluno Osvaldo confirmou a 

afirmação dos avaliadores do MEC e apontou que falta uma interação maior entre teoria e prática 

bem como pensamento logico de engenharia na UnED. Os avaliadores perguntaram a participação 

do técnico administrativo na CPA, a técnica administrativa Glaucia explicou a sua participação na 

CPA. Os avaliadores comentaram da importância e o papel da CPA na UnED nas próximas 

avaliações, comentaram também sobre a Resolução do MEC para estabelecer e consolidar um 

CPA, perguntaram se a docente Carla era a presidente da CPA. A professora Carla Loures 

respondeu que no momento era um membro, já que a UnED tem vínculos com o CEFET/RJ 

maracanã e lá possui um presidente. Os avaliadores comentaram de trazer um membro da 
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comunidade para a CPA, e sugeriram um ex-aluno do técnico em mecânica para trazer a vivencia 

dele a UnED. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por mim, Profa. Carla Cristina 

Almeida Loures, SIAPE 2307804 e vai assinada por mim e pelos demais participantes da CPA. 

 

 

Carla Cristina Almeida Loures  

SIAPE 2307804 

Membro da CPA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


