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

Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, 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: Gerlinde Agate Platais Brasil Teixeira, Renato Crespo Pereira, Virgínia Dresch, 
Walber Paschoal da Silva, Débora de Souza Janoth Fonseca,  Marilene Sinder e Maria 
Felisberta Baptista da Trindade. Também esteve presente a representante suplente da 
sociedade civil organizada, Liliana Hochman Weller. Dando início à reunião, o prof. Renato 
Crespo Pereira fez a leitura da pauta: 1 - Leitura da ata da reunião anterior; 2 - Comissões 
de Avaliação Locais; 3 - SAI - Sistema de Avaliação Institucional - avaliação pela 
comunidade externa; 4 - Roteiro de relatório de autoavaliação – CAL e 5 - Assuntos 
gerais. Após a leitura da pauta, o prof. Renato Crespo Pereira 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 Pereira perguntou se alguém discordava do texto. Não tendo 
sido apresentada qualquer sugestão de modificação, a ata foi aprovada. Em seguida, o 
prof. Renato Crespo Pereira passou ao segundo item da pauta, dando a palavra à servidora 
Marilene Sinder, que informou sobre a constituição das Comissões de Avaliação 
Locais, dizendo que, das 38 (trinta e oito) unidades acadêmicas, 17 (dezessete) haviam 
informado a criação da referida comissão. Também informou que a direção do Instituto 
de Geociências havia devolvido à CPA-UFF o processo de constituição de sua 
Comissão de Avaliação Local, comunicando que a Comissão do referido instituto fora 
criada em março de 2013, mas que, por não indicação, por parte dos discentes, da sua 
representação, ainda não havia entrado em funcionamento. Concluída a informação, os 
presentes iniciaram um debate em torno da dificuldade apresentada pelo Instituto de 
Geociências e concluíram que a direção do mesmo deveria ser informada de que, se 
após solicitação escrita, com prazo para resposta, os estudantes não indicarem o seu 
representante na Comissão de Avaliação Local, esta deverá iniciar os seus trabalhos e 
conduzi-los, normalmente. Em seguida, o prof. Renato Crespo sugeriu o 
encaminhamento de uma mensagem aos diretores das unidades que ainda não haviam 
constituído suas comissões, solicitando informação sobre a criação das mesmas. Todos 
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concordaram com a proposta apresentada pelo professor. Dando prosseguimento à 
reunião, o prof. Renato Crespo iniciou a discussão do terceiro item da pauta, passando 
a palavra à servidora Marilene Sinder, que apresentou uma proposta de instrumento a 
ser utilizado para coleta de informações acerca dos serviços prestados pela UFF, nos 
seus diversos setores. Algumas sugestões de modificação no documento foram 
apresentadas. Em relação à forma de sua aplicação, a profª. Virgínia Dresch sugeriu que 
o instrumento fosse aplicado de forma manual, sendo disponibilizado em todos os 
setores de atendimento da Universidade, na sede e no interior. Após algumas 
considerações em torno da proposta, todos concordaram com a sua aprovação. Em 
seguida, o prof. Renato Crespo deu início ao quarto item da pauta, solicitando à 
servidora Marilene Sinder a apresentação de proposta de roteiro para apresentação, por 
parte das Comissões de Avaliação Locais, do seu relatório anual. Feita a exposição, foi 
iniciado um debate em torno da questão. A profª. Virgínia Dresch sugeriu a implantação 
de uma plataforma, no modelo da utilizada pela Comissão de Acompanhamento e 
Metas do PDI, para registro das informações, por parte das Comissões de Avaliação 
Locais, com vistas à disponibilização à CPA. O prof. Walber Paschoal da Silva  fez uso 
da palavra, nesse momento, para fazer considerações em torno da proposta apresentada, 
argumentando que a plataforma poderia limitar o trabalho das Comissões de Avaliação 
Locais, que se limitariam ao preenchimento dos itens solicitados no ambiente virtual. 
Após um período de discussão, não havendo consenso entre os presentes, ficou 
decidido que a questão deveria ser retomada na reunião do mês de outubro. 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 setembro de 2014. 

 

 


