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

Aos cinco dias do mês de dezembro 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: Renato Crespo Pereira, Virgínia Dresch, Walber Paschoal da Silva, Marilene 
Sinder e Débora de Souza Janoth Fonseca. A profª. Gerlinde Agate Platais Brasil 
Teixeira justificou sua ausência. A reunião fora convocada para discussão da seguinte 
pauta: 1 - Leitura da ata da reunião anterior; 2 - SAI - Sistema de Avaliação Institucional - 

avaliação pelos egressos; 3 -  Avaliação dos serviços da UFF; 4 - Substituição de membros da 

Comissão e 5 - Assuntos gerais. Após a leitura da pauta, o prof. Renato Crespo Pereira, 
Presidente da Comissão, 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 por unanimidade. Em seguida, o prof. Renato Crespo 
Pereira passou ao segundo item da pauta, dando a palavra à servidora Marilene Sinder, 
que informou sobre o quantitativo de respostas à pesquisa realizada com os egressos: 
2084 (dois mil e oitenta e quatro) respondentes até o dia 04/12/14. Após a informação 
fornecida pela servidora, os presentes fizeram considerações em torno da necessidade 
de as informações obtidas na pesquisa serem organizadas e encaminhadas às Comissões 
de Avaliação Locais, para análise. A esse respeito, a servidora Marilene Sinder 
informou que os relatórios de consolidação dos dados seriam elaborados e divulgados 
às Unidades Acadêmicas, por meio das Comissões Locais de Avaliação (CAL). Em 
seguida, foi feita a análise do formulário para pesquisa entre os usuários dos serviços 
da UFF e todos concordaram com o seu teor e formato, tendo sido, então, considerado 
aprovado. Também a esse respeito, a servidora Marilene Sinder informou o resultado 
do orçamento, feito junto à Gráfica Universitária (GU), para reprodução de 3.000 (três 
mil) cópias do formulário, dizendo que o custo total ficou em R$ 270,00 (duzentos e 
setenta reais). Após a aprovação do formulário e ciência do valor de sua reprodução, foi 
realizada a discussão acerca do quarto item da pauta. Foram feitas considerações em 
torno da necessidade de encaminhamento, junto ao gabinete do reitor, de solicitação de 
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substituição de um representante do corpo docente, o prof. Marcos de Oliveira Pinto, 
dos alunos Ângelo Remédio Neto e Raphael Louro Lopes e do representante da 
sociedade civil organizada, José Geraldo Lamas Leite. As substituições foram 
apontadas como necessárias em cumprimento ao regimento da CPA/UFF, dado o 
quantitativo de ausências desses integrantes às reuniões da Comissão. Após essas 
considerações, os presentes decidiram aguardar o início do ano letivo de 2015 para 
fazerem os devidos encaminhamentos com vistas à substituição dos referidos membros 
da Comissão. Em relação ao quinto item da pauta, a profª. Virgínia Dresch sugeriu que 
fosse feita uma consulta, junto à PROPLAN (Pró-Reitoria de Planejamento) acerca das 
providências necessárias à criação, na CPA/UFF, de uma UORG (Unidade 
Organizacional). A servidora Marilene Sinder incumbiu-se, então, de buscar as 
informações a esse respeito e expô-las na primeira reunião da Comissão, no ano de 
2015. 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 dezembro de 2014. 

 

 

 


