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Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dez, às dez horas, 
reuniu-se, na sobreloja da reitoria, à rua Miguel de Frias, número nove, Icaraí, 
Niterói, a Comissão Própria de Avaliação da Universidade Federal Fluminense 
(CPA-UFF). Estiveram presentes os seguintes membros da Comissão: Alexandre 

Kehrig Veronese de Aguiar, Renato Crespo Pereira, Regina Célia Moreth 
Bragança, Walber Paschoal da Silva, Marilene Sinder e Maria Felisberta 
Baptista da Trindade. O prof. Marcos de Oliveira Pinto justificou sua ausência. 

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 anteriores; 2 – Análise de propostas de procedimentos/instrumentos 
de coleta de dados para a avaliação e 3 – Assuntos gerais. O prof. Renato 
Crespo Pereira iniciou a reunião solicitando aos presentes a leitura da ata das 
reuniões de 13/11/09 e 4/12/09. Após a leitura, todos concordaram com sua 
aprovação. Em seguida, o prof. Renato Crespo iniciou a discussão do 
segundo ponto da pauta, solicitando aos presentes a sugestão de uma 
proposta metodológica para a coleta dos dados para a avaliação. A servidora 
Marilene Sinder lembrou a sugestão apresentada, em momentos anteriores, 
pelo prof. Alexandre Veronese e também utilizada pela UFMG 
(Universidade Federal de Minas Gerais), de emprego do estudo com base em 
grupos focais. Por solicitação do prof. Renato Crespo, o prof. Alexandre 
Veronese comprometeu-se a apresentar o projeto, por escrito, na reunião do 
mês de março de 2010. Em seguida, o prof. Renato Crespo apresentou os 
instrumentos construídos para a avaliação pelos docentes e discentes. Na 
apreciação dos documentos, a profª Maria Felisberta sugeriu o acréscimo de 
uma questão do tipo: “Promoveu o desenvolvimento do raciocínio crítico e 
reflexivo”, no instrumento referente à avaliação pelos discentes, com o 
correspondente no instrumento de avaliação pelos docentes. A profª Regina 
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Moreth sugeriu incluir um campo onde o respondente pudesse acrescentar 
sua opinião sobre questões não contempladas nos itens fechados. O prof. 
Walber Paschoal da Silva sugeriu, também, o acréscimo de uma questão que 
desse conta da opinião sobre o atendimento nos departamentos de ensino. 
Todos compreenderam a importância das sugestões apresentadas pelos 
professores e as aprovaram, em seguida. Dando continuidade à discussão do 
item da pauta, o prof. Renato Crespo informou que o instrumento seria 
implantado em substituição ao já utilizado na coleta de dados para a 
avaliação de disciplinas pelos docentes e discentes, utilizando-se recursos do 
PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) destinados à avaliação da 
Universidade. Após a colocação do professor, os presentes acrescentaram a 
necessidade de se prever recursos também para a divulgação do processo de 
avaliação. A profª Regina Moreth sugeriu a utilização dos serviços do 
Laboratório de Criação do IACS (Instituto de Arte e Comunicação Social). O 
prof. Renato Crespo sugeriu, também, a utilização do momento do 
acolhimento do aluno novo para a realização da divulgação do processo de 
avaliação da instituição. Por fim, a profª Maria Felisberta sugeriu a utilização 
do próprio sistema para a realização da divulgação, que poderia ser feita por 
meio de chamadas e envio de e-mail aos alunos e professores. Concluída a 
discussão do segundo ponto da pauta, os presentes iniciaram o terceiro ponto, 
solicitando a definição da data para a realização da reunião do mês de março. 
Por solicitação do prof. Alexandre Veronese, a data escolhida foi 26/03/10, 
dada a constatação da necessidade de um tempo maior para que ele pudesse 
amadurecer o projeto de coleta de dados que havia comprometido-se a  
desenvolver. Em seguida, o bolsista Heraldo Pimenta Borges Filho iniciou a 
apresentação de um sistema por ele desenvolvido, visando fazer o tratamento 
dos dados do questionário socioeconômico aplicado pela COSEAC 
(Comissão de Seleção Acadêmica), para o estudo do perfil socioeconômico 
dos vestibulandos e ingressantes da UFF. Os presentes compreenderam e 
aceitaram a proposta apresentada pelo bolsista, sugerindo o seu 
encaminhamento à equipe do IdUFF para implantação. Nada mais havendo a 

considerar, o sr. Presidente encerrou a reunião e eu, Marilene Sinder, lavrei a 
presente ata, que vai assinada por mim e pelo Prof. Renato Crespo Pereira, 

Presidente da Comissão. Niterói, cinco de fevereiro de dois mil e dez. 

 

 


