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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (CPA/UFF)  

Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às dez horas, compareceram 
à sobreloja da Reitoria, à rua Miguel de Frias, número nove, Icaraí, Niterói, os 
seguintes membros da Comissão Própria de Avaliação da Universidade Federal 
Fluminense (CPA/UFF), atendendo à convocação de reunião ordinária da Comissão: 
Renato Crespo Pereira, Virgínia Dresch, Marilene Sinder e Maria Felisberta Baptista da 
Trindade. Também compareceu, como membro suplente da sociedade civil, a srª. Liliana 
Hochman Weller. O prof. Walber Paschoal da Silva justificou sua ausência. Com a palavra, o 
prof. Renato Crespo Pereira, presidente da comissão, deu início à reunião fazendo a 
leitura da pauta: 1 – Leitura da ata da reunião anterior; 2 – Representação discente na 
CPA/UFF; 3 – Representação da CPA na Comissão de Orçamento e Metas do PDI; 4 – 
CPA itinerante – criação das comissões locais de avaliação e 5 – Assuntos  gerais. 
Após a leitura da pauta, o prof. Renato Crespo perguntou se havia necessidade de 
alguma modificação. Todos concordaram com a sua manutenção. Em seguida, foi feita 
a leitura da ata da reunião anterior, de forma individualizada. Após a leitura, o prof. 
Renato Crespo perguntou se alguém discordava do texto. Não tendo sido apresentada 
qualquer sugestão de alteração, a ata foi aprovada por unanimidade. Dando 
prosseguimento à reunião, o prof. Renato Crespo passou ao segundo item da pauta. A 
servidora Marilene Sinder informou ter recebido do DCE (Diretório Central dos 
Estudantes Fernando Santa Cruz) a informação, por mensagem eletrônica, de que o 
aluno indicado para representação dos discentes, na CPA/UFF seria Ângelo Remédio 
Neto, convidado para participar da reunião, sem que tivesse comparecido à mesma. 
Após a informação, foi dado início à discussão do item 3 da pauta, com a palavra do 
prof. Renato Crespo a favor da participação da CPA/UFF nas reuniões da Comissão de  
Orçamento e Metas do PDI. Todos concordaram com a posição do professor, que 
passou à solicitação de indicação, pelos presentes, dos nomes que poderiam compor a 
referida Comissão. Nesse momento, então, foram indicados os nomes da professora 
Virgínia Dresch e da servidora Marilene Sinder, a primeira como titular e a segunda, 
como suplente. O prof. Renato Crespo solicitou à servidora Marilene Sinder que fosse 
feita a comunicação à Comissão do PDI, dos nomes indicados pela CPA/UFF. Foi 
dado, então, a partir daí, início à discussão do item 4 da pauta, com a informação, pela 
servidora Marilene Sinder, da composição e realização da primeira reunião da 
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Comissão de Avaliação Local da Escola de Arquitetura e Urbanismo. Ainda sobre esse 
tema, foi informado, pelo prof. Renato Crespo, sobre a impossibilidade de a CPA/UFF 
participar do fórum dos diretores do mês de julho, por dificuldade de agendamento. Por 
outro lado, informou que estava agendada a participação da Comissão na reunião do 
referido fórum, no dia 14 de agosto de 2013, às 9h30, na Faculdade de Farmácia. Todos 
os presentes se comprometeram a estarem na referida reunião. Ainda sobre esse ponto 
da pauta, a profª. Virgínia Dresch lembrou a possibilidade de o Conselho Universitário 
baixar Resolução para a formação das comissões de avaliação locais. Todos 
concordaram, então, com a proposta de levar ao Conselho uma minuta de Resolução, 
para votação em plenário, instituindo a criação das comissões de avaliação em todas as 
unidades da sede e do interior. Na sequência, o prof. Renato solicitou que a servidora 
Marilene Sinder ficasse com a incumbência de preparar o texto da Resolução. Nada 
mais havendo a relatar, o prof. Renato Crespo Pereira encerrou a reunião e eu, Marilene 
Sinder, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelo Sr. Presidente da 
Comissão. Niterói, 02 de agosto de 2013. 

 


