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

Aos sete dias do mês de junho 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, Maria Felisberta Baptista da Trindade e Marilene Sinder. 
Também compareceu a representante suplente da sociedade civil, Liliana Hochman Weller. 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 – CPA itinerante - criação das comissões locais de 
avaliação; 3 – SAI – Sistema de Avaliação Institucional – avaliação pelos técnico-
administrativos e 4 – 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, informando sobre a reunião do 
Colegiado da Faculdade de Educação, ocorrida em 28/05/13, em que a CPA/UFF esteve 
presente para apresentar o trabalho realizado no âmbito da Comissão e provocar a constituição 
da comissão local de avaliação. Falou sobre a boa receptividade das informações 
compartilhadas com os presentes, que sugeriram a realização de uma outra reunião com toda a 
comunidade da Faculdade, visando a dar conhecimento dos trabalhos realizados pela CPA-
UFF, como subsídio à iniciativa da própria Faculdade de Educação de realização de um 
procedimento interno de autoavaliação; iniciativa provocada pela discussão em torno do 
resultado insatisfatório do CPC (Conceito Preliminar de Curso) do curso de Pedagogia, obtido 
no ciclo avaliativo de 2011. Considerando as informações prestadas pelo prof. Renato, os 
professores Walber e Virgínia fizeram colocações a respeito da importância da criação das 
comissões de avaliação locais para a realização de uma avaliação voltada para a análise dos 
dados dos cursos, visando à proposição de soluções e encaminhamentos para as dificuldades 
identificadas localmente. Em seguida, a servidora Marilene Sinder apresentou a resposta da 
direção do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia ao Memorando CPA 04/2013, com 
convite para participação da CPA/UFF em reunião a ser realizada em 20 de junho de 2013, às 
14 horas. Todos concordaram com a participação na referida reunião. Dando início à discussão 
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do terceiro item da pauta, o prof. Renato Crespo falou sobre a proposta de implantação, no SAI 
(Sistema de Avaliação Institucional da UFF), do instrumento de avaliação pelos servidores 
técnico-administrativos. Nesse momento, os professores Virgínia e Walber apresentaram o 
resultado da aplicação da primeira versão do instrumento junto a alguns servidores, com o 
intuito de coletar informações sobre a abrangência do mesmo, informando não haver proposta 
de modificação nas questões, mas de acréscimo de um espaço para opinião acerca de 
abordagens não contempladas no roll das mesmas. Fazendo uso da palavra, a representante da 
sociedade civil Liliana Hochman Weller falou sobre a necessidade de inclusão, no referido questionário, 
de questão referente à acessibilidade ao local de trabalho. Todos concordaram com essa sugestão. Além 
disso, acataram a proposta de inclusão de espaço, abaixo das questões, para opinião dos respondentes acerca 
de temas não abordados nas questões fechadas. Em seguida, foi realizada uma discussão acerca da 
necessidade de divulgação do SAI e dos resultados nele disponíveis. O prof. Walber apresentou, então, a 
sugestão de encaminhamento aos professores e alunos de mensagem eletrônica como convite à visita ao SAI 
e observação dos seus resultados, como também para participação no processo de avaliação referente ao 
primeiro período letivo de 2013. Todos concordaram com a sugestão do professor. Além disso, 
sugeriram a confecção de cartazes e banners a serem afixados em lugares estratégicos da 
Universidade, divulgando o processo de avaliação. Em relação a assuntos gerais, objeto do 
quarto item da pauta, foram feitas considerações sobre as instalações da CPA/UFF, que recebeu 
a orientação da PROPLAN (Pró-reitoria de Planejamento) de desocupação da sala na sobreloja 
da reitoria. O prof. Walber lembrou a reunião ocorrida cerca de sete anos atrás com o 
Magnífico Reitor, prof. Roberto de Souza Salles, que prometeu resolver o problema de 
infraestrutura da Comissão, com a instalação da mesma em sala em frente à entrada da sala da 
PROPLAN, na sobreloja, sem que as providências tivessem sido tomadas. A servidora 
Marilene Sinder informou sobre a proposta do gabinete do Reitor de alocar a CPA/UFF no 
próprio gabinete. Algumas considerações foram, então, realizadas sobre a proposta, 
demonstrando uma posição desfavorável à mesma, tendo em vista a própria falta de espaço no 
7º andar da reitoria para uma instalação adequada da Comissão, como também, a necessidade 
de se garantir o aspecto da isenção da Comissão em relação à administração central da 
Universidade. Na discussão, também foi mencionado o fato de a comissão de avaliação externa 
para recredenciamento da UFF ter atribuído nota 2 à avaliação institucional da instituição, em 
2011, exigindo tomada de decisão dos gestores superiores no sentido de apoiar o 
desenvolvimento da avaliação no âmbito da instituição, inclusive providenciando as condições 
mínimas de infraestrutura para o desenvolvimento do trabalho da CPA. Com base nessas 
considerações, todos se posicionaram a favor de uma nova cobrança ao Magnífico Reitor de 
uma solução definitiva para o problema das instalações da CPA/UFF, solicitando ao prof. 
Renato Crespo o encaminhamento das negociações em torno da ocupação da sala da sobreloja 
prometida pelo prof. Roberto Salles, na primeira reunião com os membros da CPA/UFF. 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, 07 
de junho de 2013. 

 

 


