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

Aos cinco dias do mês de julho 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, Walber Paschoal da Silva, Marilene Sinder, 
Débora de Souza Janoth Fonseca e Maria Felisberta Baptista da Trindade. Os demais 
não apresentaram justificativa para o não comparecimento. 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 – CPA itinerante – criação das comissões locais de avaliação; 4 – SAI 
(Sistema de Avaliação Institucional) – avaliação pelos técnico-administrativos – 
aprovação do instrumento e 5 – Assuntos  gerais. Após a leitura, 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 encaminhado ao DCE 
(Diretório Central dos Estudantes Fernando Santa Cruz) o memorando CPA 05/13, com 
solicitação de indicação, até o dia 24 de junho de 2013,  de um membro titular e um 
suplente, sem que houvesse resposta. O prof. Renato Crespo sugeriu, então, encaminhar 
uma mensagem ao aluno Thiago José Aguiar da Silva, do curso de Direito, membro do 
DCE, informando sobre a necessidade da indicação. Todos concordaram com a 
sugestão do professor, que solicitou à servidora Débora o encaminhamento do contato 
do aluno para o e-mail da CPA/UFF. Em seguida, foi dado início à discussão do 
terceiro item da pauta, com a informação do prof. Renato Crespo acerca da solicitação, 
pela Comissão de Orçamento e Metas do PDI, de uma conversa com os membros da 
CPA/UFF para esclarecimento de pontos da avaliação e alinhamento de questões entre 
avaliação e planejamento. Todos concordaram com a participação da CPA em reunião 
da Comissão de Orçamento e Metas do PDI e o prof. Renato Crespo solicitou à 
servidora Marilene Sinder que fizesse contato com os integrantes da referida comissão 
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para agendamento da reunião. Nesse momento, foi iniciada, então, a discussão referente 
ao terceiro item da pauta, com o pronunciamento da profª. Virgínia Dresch acerca da 
reunião do Colegiado do ICHF (Instituto de Ciências Humanas e Filosofia), que havia 
sido marcada e adiada, por necessidades internas àquela unidade. Também falou sobre 
a formação das comissões de avaliação local vinculadas aos NDE (Núcleos Docentes 
Estruturantes) dos cursos, posicionando-se contrariamente a essa formação, 
considerando ser adequada a atuação independente de uma comissão de avaliação na 
unidade, com encaminhamento de questões aos NDE dos respectivos cursos. Fazendo 
uso da palavra, nesse momento, o prof. Renato Crespo falou sobre a possibilidade de a 
CPA/UFF apresentar o seu trabalho no Fórum de Diretores, ao invés de agendar a 
participação em reunião de cada unidade acadêmica. Todos consideraram a ideia 
interessante e capaz de agilizar o processo de formação das comissões de avaliação 
local. O prof. Renato Crespo solicitou, então, à servidora Marilene Sinder, as 
providências necessárias ao contato com o diretor da Faculdade de Direito, local em 
que seria realizada a reunião do Fórum de Diretores do mês de julho, visando à 
inserção do pronunciamento da CPA/UFF na pauta da referida reunião. Concluída essa 
discussão, o prof. Renato Crespo iniciou as colocações acerca do quarto item da pauta, 
fazendo considerações acerca do aumento do quantitativo de alunos participantes da 
avaliação, no 2º semestre de 2012, e da necessidade de os gestores dos cursos darem 
uma resposta às questões levantadas pelos alunos, visando à garantia da credibilidade 
da própria avaliação. Em seguida, a profª. Virgínia perguntou sobre a publicação do 
“Guia do Estudante”, material de divulgação de informações sobre a Universidade 
entregue aos alunos novos, sugerindo a inserção, nele, de texto explicativo, tanto sobre 
a avaliação institucional, quanto sobre o ENADE (Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes). A servidora Marilene Sinder foi, então, informar-se junto ao DAE 
(Departamento de Administração Escolar) sobre a publicação e obteve a resposta de 
que a mesma não estava mais sendo editada. Passando à discussão sobre o instrumento 
de avaliação pelos técnico-administrativos, a servidora Marilene Sinder disse que, em 
conversa com a equipe do IdUFF, foi informada de que não seria possível inserir, no 
mesmo, campo referente a considerações pelos respondentes. Em razão disso, foi 
sugerida, pela profª. Virgínia, a disponibilização de um espaço – uma espécie de “fale 
conosco”, com as intervenções canalizadas, diretamente, para o e-mail da CPA/UFF. 
Isso como alternativa à impossibilidade de existência de campo para considerações no 
próprio instrumento de avaliação. Todos concordaram com a sugestão da professora. 
Em seguida, o prof. Renato Crespo solicitou à servidora Marilene Sinder uma conversa 
com a equipe do IdUFF sobre a possibilidade de abertura de uma janela, no IdUFF, 
para divulgação e chamada dos professores e alunos para a avaliação. Na sequência, foi 
feita a análise da versão final do instrumento para avaliação pelos técnico-
administrativos. Todos concordaram com a versão apresentada, dando a mesma como 
aprovada, devendo ser implementada no SAI (Sistema de Avaliação Institucional). 
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, 05 de julho de 2013. 


