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

Aos seis dias do mês de dezembro 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 e Liliana Hochman Weller. A profª. Gerlinde Agate Platais Brasil Teixeira 
justificou sua ausência. 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 - Criação das comissões locais de avaliação - Resolução CUV; 3 -
 Composição da CPA/UFF - Portaria de designação; 4 - Informes participação da 
CPA/UFF nos seminários do INEP e "Universidade e Sustentabilidade na UFF em 
Santo Antônio de Pádua" e 5 - Assuntos gerais. Após a leitura da pauta, 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, pedindo à servidora Marilene Sinder que 
informasse sobre a reunião do Conselho Universitário (CUV) realizada em 27 de 
novembro de 2013, em que foi aprovada a Resolução para orientação da criação das 
Comissões de Avaliação Locais. A servidora, então, relatou que a referida resolução 
havia sido votada, após amplo debate entre os conselheiros, que se posicionavam, na 
sua maioria, favoráveis à criação das Comissões de Avaliação Locais, mas 
demonstravam preocupação em relação às condições de cada Unidade Acadêmica 
assumir mais uma atribuição, devido a um acúmulo de atribuições no âmbito 
administrativo e acadêmico. Concluiu suas colocações, informando que, em votação, o 
Conselho Universitário havia aprovado a proposta de Resolução com 5 (cinco) votos 
contrários. Passando ao terceiro item da pauta, a servidora Marilene Sinder falou sobre 
a necessidade de indicação de mais um estudante para integrar a CPA/UFF como 
membro representante do corpo discente, indicado pelo Magnífico Reitor, já que o DCE 
(Diretório Central dos Estudantes Fernando Santa Cruz) havia indicado um 
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representante discente titular e um suplente e o Gabinete do Reitor havia indicado um 
estudante titular, devendo, então, indicar o suplente. Após essa colocação, a profª. 
Virgínia Dresch comprometeu-se a articular o nome de um estudante, provavelmente do curso de 
Turismo, o que foi aceito por todos os presentes. Dando continuidade à reunião, o prof. Renato 
Crespo passou ao quarto item da pauta, solicitando à servidora Marilene Sinder que informasse 
sobre a participação da CPA/UFF no seminário do INEP, realizado no dia 13 de novembro de 2013, 
na PUC de São Paulo. A servidora informou, então, sobre as discussões realizadas no referido 
seminário, cujo foco se deu em torno de um novo roteiro para a redação do relatório anual de 
avaliação. Também informou sobre a apresentação, pela CPA/UFF, na forma de pôster, do trabalho 
intitulado “A pesquisa com egressos como fonte de informação sobre a qualidade dos 
cursos de graduação e a responsabilidade social da instituição”. Em seguida, a profª 
Virgínia Dresch informou sobre a participação da CPA/UFF no seminário 
"Universidade e Sustentabilidade na UFF em Santo Antônio de Pádua", falando sobre a 
pequena participação na apresentação da CPA/UFF, realizada no evento, com o 
objetivo de promover a divulgação do trabalho de avaliação institucional no âmbito da 
Universidade. Todos lamentaram a falta de participação, considerando ser esta uma 
indicação da pouca preocupação da comunidade acadêmica em relação à avaliação 
institucional. Em seguida, a servidora Marilene Sinder fez uso da palavra para informar 
sobre a aprovação, pela Comissão de Acompanhamento e Metas do PDI (Plano de 
Desenvolvimento Institucional), dos recursos no valor de R$ 83.000,00 (oitenta e três 
mil reais) para o desenvolvimento do projeto da CPA/UFF, no ano de 2014. 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, 06 de dezembro de 2013. 

 


