
 

 
 
 

 

 

   
 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE 

COMISSÃO PRÓPRIA DE 
AVALIAÇÃO (CPA)  

 

 

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

 

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dez, 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: Marcos de 
Oliveira Pinto, Regina Célia Moreth Bragança, Walber Paschoal da Silva e Marilene 
Sinder. Justificaram ausência os professores Renato Crespo Pereira e a representante da 
sociedade civil, Maria Felisberta Baptista da Trindade. Os demais não apresentaram 
justificativa para o não comparecimento. A reunião fora convocada para a discussão 
dos seguintes itens: 1 – Leitura da ata da reunião anterior; 2 – Roteiros para entrevistas 
nos grupos focais; 3 – Desenvolvimento da Gerência de Avaliação; 4 – Apresentação 
de representante da Analítica e 5 – Assuntos Gerais. Não podendo comparecer à 
reunião por ter que representar a Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos na formatura do 
Curso de Medicina, o prof. Renato Crespo Pereira, presidente da Comissão, designou a 
servidora Marilene Sinder para conduzir os trabalhos, conforme determina o regimento 
da CPA/UFF. Tendo aguardado o comparecimento dos membros da Comissão até as 
10h45, a servidora Marilene Sinder, responsável por conduzir os trabalhos da reunião,   
constatou a inexistência de quorum para iniciar os mesmos. Verificada a situação, 
sugeriu aos presentes que fosse realizada uma conversa com os representantes da 
empresa Analítica, convidados para participarem da reunião, visando conhecer a 
proposta da CPA/UFF de realizar pesquisa de dados qualitativos, na Universidade, para 
a avaliação institucional. Com a concordância de todos, a servidora Marilene Sinder 
passou às mãos dos professores Carlos Eduardo Fialho e Marcelo Mello, cópia do 
anteprojeto elaborado pela CPA/UFF, visando a coleta de dados. Após rápida leitura do 
material, os professores solicitaram alguns esclarecimentos, que foram prestados pelos 
presentes. Não mais havendo qualquer dúvida a ser solucionada, os professores Carlos 
Eduardo Fialho e Marcello Mello sugeriram fazer um estudo aprofundado do material  
e apresentar proposta de trabalho, com orçamento, em outra oportunidade. Todos 
concordaram com o encaminhamento proposto. Nada mais havendo a considerar, a 
conversa foi encerrada, a presente ata por mim, Marilene Sinder, lavrada e assinada. 
Niterói, 07 de maio de 2010. 


