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

Aos sete dias do mês de novembro 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 -  Instrumento de avaliação dos serviços da UFF; 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 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 andamento do processo de avaliação pelos egressos, com 
previsão de fechamento em trinta de novembro de dois mil e quatorze. Durante sua 
exposição, a servidora considerou uma menor adesão dos egressos ao processo de 
avaliação, em relação ao primeiro momento de realização da avaliação, ocorrido em 
dois mil e doze. Após a exposição, a profª. Virgínia Dresch teceu considerações acerca 
do Sistema de Avaliação Institucional (SAI), sugerindo que, durante o período das 
avaliações realizadas no SAI o público alvo recebesse uma chamada semanal para 
responder à avaliação. Todos concordaram com a sugestão apresentada pela professora 
e o prof. Renato Crespo iniciou a discussão do terceiro item da pauta, propondo a 
leitura e análise do instrumento de avaliação dos serviços da UFF. Após leitura e 
análise individual do documento, os professores Virgínia Dresch e Walber Paschoal da 
Silva apresentaram a sugestão de exclusão do item de número doze e modificação na 
redação do item dez. Também propuseram acrescentar uma observação quanto ao local 
onde deverão ser depositados os formulários, após preenchidos. Todos concordaram 
com as sugestões apresentadas e aprovaram o formulário. Em seguida, deu-se uma 
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discussão acerca de como os formulários seriam coletados, nos locais de 
preenchimento. O prof. Renato Crespo reforçou a proposta de que ele fosse coletado 
em urnas dispostas no hall de entrada de cada prédio da Universidade e que a compra 
das respectivas urnas fosse feita com os recursos da CPA-UFF no PDI (Plano de 
Desenvolvimento Institucional). Todos concordaram com a proposta do professor. 
Nesse momento, então, o prof. Renato Crespo pediu à servidora Marilene Sinder que 
providenciasse a solicitação de orçamento, à gráfica universitária, da reprodução de 
3.000 (três mil) cópias do formulário, para que o processo de coleta de dados pudesse 
ser iniciado no começo do ano de dois mil e quinze. Dando prosseguimento à reunião, o 
prof. Renato Crespo passou ao quarto item da pauta, lembrando a proposta de adoção 
de um modelo de relatório para as Comissões de Avaliação Locais apresentarem o seu 
relatório anual. Após um momento de discussão em torno do assunto, foi deliberado 
que o referido roteiro não seria adotado no ano de dois mil e quatorze e que a 
necessidade de sua adoção seria novamente avaliada a partir do recebimento dos 
primeiros relatórios elaborados pelas Comissões de Avaliação Locais. 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 novembro de 2014. 

 

 

 


