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Aos sete do mês de agosto de dois mil e dezoito, às nove horas reuniram-se4

os membros da Comissão Própria de Avaliação da UNIR (CPAv) para5

reunião mensal: Pela Comissão Executiva, Coordenadora Marijâne Silveira6

da Silva, Discentes Maria Solangia da Silva Costa e Mateus Chaves Pereira7

da Silva; Pela comissão do campus de Vilhena Professor Claudemir da8

Silva Paula (via webconferência) e pela comisão do campus de Cacoal, o9

professor William Ricardo Grilli Gama (via webconferência). Conforme10

Convocação número 003/2018, a Coordenadora Marijâne Silveira da Silva11

abriu e conduziu a reunião que teve as seguintes PAUTAS: 1) Coleta de12

Dados da avaliação institucional: A Coordenadora iniciou a reunião13

informando sobre o Calendário de atividades para realização da avaliação14

instituicional do corrente ano. Lembrou que, conforme calendário de15

atividades apresentado na reunião de junho e deliberado na reunião anual16

de julho, durante todo o mês de agosto será investido na divulgação, com17

chamadas e sensibilização da comunidade acadêmica e da comunidade18

externa para participação na avaliação, por meio de notas no site da unir, da19

ascom, por e-mail e cartazes colados nos murais da UNIR. Informou que20

foi feito um cartaz em tamanho A4, encaminhado por e-mail para todas as21

comissões descentralizadas para que pudessem fazer a impressão e colagem22

nos murais dos campi. Foi enviado ainda um “mosquitinho”, formato23

menor do cartaz, para ser impresso em quantidades suficientes para24

entregar a cada servidor (técnicos e professores), alunos e deixar em alguns25

pontos estratégicos para a comunidade externa, sendo que esta etapa será26

feita durante o período de coleta que ocorrerá de primeiro a onze de27

setembro do corrente ano. 2) Homologação do Parecer referente ao28

Protocolo de Compromisso do curso de Administração, Campus29

de Vilhena: A Coordenadora fez a leitura do parecer elaborado pela30

comissão da CPAv de Vilhena em relação ao Protocolo de Compromisso do31

Curso de Administração, Campus Vilhena, via memorando n.26/2018 (vide32

em anexo) encaminhado para a PROGRAD para as providências33

necessárias, bem como esclareceu algumas questões dos membros acerca34

da avaliação do curso via processo n.00000.000025/2018-41. 3) Visita do35

MEC/IEP curso Engenharia de Produção da UNIR/Cacoal: O36

professor William Ricardo Grilli informou que o curso de Engenharia de37



Produção da UNIR/Cacoal estava sendo avaliado pela comissão de38

avaliação do MEC/INEP, com registro da chegada dos avaliadores no dia39

06/08/2018 cuja avaliação perdurará até o dia 08/08/2018 sendo40

acompanhados pela CPAv do campus. Nada mais havendo a tratar, às dez41

horas deu-se por encerrada a reunião, eu Marijâne Silveira da Silva, lavrei a42

presente ata que após lida será assinada por mim. Em 07 de agosto de 2018.43
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