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Ata da Reunião do dia 27/04/2017 

 
 

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

(Reconhecimento do Curso LEANI - Línguas Estrangeiras  
Aplicadas às Negociações Internacionais) 

 

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta 

minutos, no Auditório 2 do CEFET-Maracanã, Avenida Maracanã, 229, Maracanã, Rio de Janeiro, 

reuniram-se os avaliadores do MEC/INEP, professores Clemilton Lopes Pinheiro da UFRN e Marie 

Helene Catherine Torres da UFSC, os membros da CPA, professores Aline da Rocha Gesualdi, 

Eduardo Bezerra da Silva, Fernando Ribeiro da Silva, Maria Esther Provenzano e Rosana 

Dischinger Miranda, e a discente Thalita Oliveira dos Santos, com o objetivo de atender 

compromisso de agenda dos avaliadores do MEC/INEP, visando o Reconhecimento do Curso de 

Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais do CEFET-Maracanã. A reunião 

iniciou-se pela apresentação de cada avaliador, os quais fizeram um breve relato sobre suas 

experiências de avaliação de cursos. Em seguida, cada membro da CPA apresentou-se 

informando o curso ao qual está vinculado. O Prof Clemilton perguntou como é formado grupo de 

representantes institucionais que participa da CPA. A Profa Rosana esclareceu que a CPA é 

formada por servidores do CEFET que já trabalham a algum tempo na Instituição, que participam 

ou já participaram dos diversos níveis de conselhos da casa e que demonstram interesse em 

contribuir para o aprimoramento de aspectos administrativos e acadêmicos da Instituição. Com 

esse perfil, os dirigentes da Instituição indicam seu nome para compor a comissão de avaliação. 

Os avaliadores perguntaram como é realizada a pesquisa de opinião e quais os meios de 

divulgação dos resultados. As Profas Esther e Rosana explicaram que a pesquisa de opinião é 

realizada on line no ato do lançamento de notas pelos professores e no ato da matrícula dos 

alunos, sendo que os respondentes desse grupo chegavam bem perto dos 100%. Todavia, que no 

caso dos alunos de pós-graduação e dos funcionários técnico-administrativos, essa pesquisa é 

facultativa, e o percentual de respondentes é significativamente menor. Quanto às diversas formas 

de divulgação, as professoras esclareceram que são levadas ao conhecimento, não apenas do 

corpo administrativo da Instituição, a quem cabe tomar providências em relação às fragilidades 

apontadas, mas também do público CEFET em geral, por meio do site da Instituição. O Prof 

Eduardo lembrou que nesse momento está sendo desenvolvido um novo canal de comunicação da 

comunidade CEFET com a CPA através do site da Instituição. A ideia é a criação de um ícone na 

página remetendo diretamente à CPA, permitindo a qualquer componente da comunidade registrar 
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formal ou informalmente sua demanda. Está também em estudo a elaboração de um selo de modo 

que, nos locais onde houver alguma intervenção da CPA, fique o registro dessa ação. Essas serão 

duas providências que, certamente, darão mais visibilidade à CPA. Os avaliadores perguntaram 

sobre o maior dos problemas pontuados pelas pesquisas. Prontamente, o Prof Eduardo respondeu 

que, sem qualquer dúvida, a infraestrutura, em várias dimensões, era apontada pelos diversos 

segmentos de respondentes como a que mais demandava por atenção. Os avaliadores solicitaram 

que a comissão citasse alguns exemplos de ações de efetivas melhorias decorrentes de registros 

realizados pela CPA. O Prof Eduardo mencionou os casos de atendimento na cantina, no 

restaurante e na copiadora; todos sofreram modificações substanciais após providenciados novos 

contratos de concessão. A Prof Rosana citou alguns casos de infraestrutura que foram de solução 

relativamente rápida graças à facilidade de comunicação de professores, técnicos-administrativos e 

alunos com aqueles que efetivamente implementam as melhorias. Citou os casos de colocação de 

tomadas para carregamento de celulares em pontos estratégicos, isolamento acústico de salas de 

aula, e outros. O Prof Clemilton perguntou qual era a percepção da comunidade CEFET 

relativamente à CPA; se havia alguma pressão ou situação de constrangimento por parte da 

Instituição. Os membros da CPA afirmaram ter total liberdade e autonomia para desenvolver seu 

trabalho e que não vivenciaram qualquer tipo de pressão ou comentário tendencioso que afetasse 

suas ações. O Prof Clemilton perguntou se os relatórios resultantes das diversas avaliações 

ocorridas no CEFET chegavam ao conhecimento da CPA. Todos os membros da CPA afirmaram 

que sim. Inclusive, registrando que o relatório da comissão que aqui esteve na semana passada, já 

é de nosso conhecimento; todavia, ainda não foi analisado devido ao curto espaço de tempo, 

ressaltou a Profa Rosana. O Prof Fernando comentou brevemente sobre uma das características 

próprias da CPA que é a de apontar problemas cujas soluções não necessariamente onerem a 

Instituição, podendo ser solucionados por simples modificação ou definição de procedimentos. Ao 

finalizar, os avaliadores expressaram sua satisfação com o encontro e se colocaram à disposição 

para qualquer conversa que a comissão julgue pertinente. Não tendo havido qualquer 

manifestação adicional, os avaliadores consideraram encerrada a reunião. 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 
 
 

 


