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

 

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e nove, 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, 
Alexandre Kehrig Veronese de Aguiar, Walber Paschoal da Silva, Marilene Sinder e Maria 
Felisberta Baptista da Trindade. Justificaram ausência os professores Marcos de Oliveira 
Pinto e Regina Célia Moreth Bragança. Os demais não apresentaram justificativa para o não 
comparecimento. A reunião fora convocada para a discussão da seguinte pauta: 1 – Leitura 
da ata das reuniões de 09/10/09 e 13/11/09; 2 – Análise de propostas de 
procedimentos/instrumentos de coleta de dados para avaliação e 3 – Assuntos gerais. Tendo 
aguardado o comparecimento dos membros da Comissão até as 11 horas, o presidente, prof. 
Renato Crespo Pereira, constatou a inexistência de quorum para dar início os trabalhos. 
Verificada a situação, o professor declarou a impossibilidade de iniciar a reunião e propôs 
que os presentes realizassem, sem caráter deliberativo, uma conversa sobre os itens 
constantes da pauta. Todos concordaram com a proposta do professor e iniciaram a conversa 
sobre o item 2 da pauta, passando o prof. Renato Crespo Pereira a comentar sobre o 
instrumento para a avaliação de disciplinas por parte dos alunos, dizendo entender que este 
deveria conter questões essenciais para a compreensão da dinâmica da disciplina, visto ser 
difícil obter a adesão dos alunos quando o instrumento é muito longo. Todos concordaram 
com a colocação do professor. Algumas considerações foram realizadas, em seguida, em 
relação ao instrumento de coleta de dados relativo aos egressos. Os presentes consideraram a 
necessidade de construção de um instrumento abrangente, porém, da mesma forma, sucinto. 
Para encerrar o encontro, o prof. Renato sugeriu que todos contribuíssem com a análise da 
proposta apresentada com vistas à construção de um instrumento para a avaliação de 
disciplinas, apresentando sugestão de modificações e/ou aperfeiçoamentos ao mesmo. Para 
tornar pública a conversa realizada na data, o prof. Renato Crespo solicitou que fosse 
lavrada uma ata e eu, Marilene Sinder, a lavrei. Ela será assinada por mim e pelo Sr. 
presidente. Niterói, 04 de dezembro de 2009. 

 

 


