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Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e nove, às dez horas, reuniu-se, na sala de 
reuniões da sobreloja da Reitoria, à rua Miguel de Frias, número nove, sobreloja, Icaraí, 
Niterói, a Comissão Própria de Avaliação da Universidade Federal Fluminense (CPA-UFF). 
Estiveram presentes os seguintes membros titulares da Comissão: Alexandre Kehrig Veronese 
de Aguiar, Marcos de Oliveira Pinto, Regina Célia Moreth Bragança, Renato Crespo Pereira, 
Dulce Mary Rosa Pontes, Marilene Sinder e Maria Felisberta Baptista da Trindade. O prof. 
Walber Paschoal da Silva justificou sua ausência. Os demais não apresentaram justificativa 
para o não comparecimento. Com a palavra, o Presidente da CPA-UFF, prof. Renato Crespo 
Pereira, deu início à reunião, fazendo a leitura da pauta: 1 – Leitura das atas das reuniões 
anteriores; 2 – Informes; 3 – Relatório CPA/UFF; 4 – Encaminhamentos e 5 - Assuntos gerais. 
Em relação ao primeiro item da pauta, as atas foram lidas. Após a leitura, foi levantada a 
necessidade de registrar a justificativa dos membros ausentes à reunião do 24 de abril de 2009, 
em razão de não terem recebido a convocação realizada pelo gabinete do Reitor. Feita a 
retificação, deu-se início à apreciação do segundo item da pauta. Como informe, foi 
comunicada a realização da ação da CPA-UFF no sentido de elaborar o texto contendo 
informações acerca da avaliação na Universidade, para registro na base de dados E-MEC, com 
fins de renovação do reconhecimento da UFF. Quanto ao item 3 da pauta, o professor Renato 
solicitou aos presentes o esforço de fazerem uma leitura detalhada do material enviado por e-
mail como proposta para o relatório final. Todos aceitaram a solicitação. Em relação ao item 4, 
a discussão gerou em torno da necessidade da formulação de estratégias tendo em vista a 
realização do novo ciclo avaliativo na UFF. Todos concordaram com a posição de que a CPA-
UFF deve investir esforços no sentido de elaborar um instrumento de coletada de dados mais 
objetivo, bem como definir uma nova metodologia de coleta e análise dos dados, permitindo, 
fundamentalmente, um maior envolvimento da comunidade universitária no processo de 
autoavaliação. Para encaminhar os trabalhos a partir das considerações apresentadas, todos 
concordaram com a sugestão apresentada de lerem o projeto de avaliação da UFF elaborado 
pela CPA-UFF anterior e aprovado pelo Conselho Universitário, com fins de apresentar 
sugestões de modificação ao mesmo, no sentido de aperfeiçoá-lo. Nada mais havendo a 
considerar, o Sr. Presidente encerrou a reunião e eu, Marilene Sinder, lavrei a presente ata, que 
vai assinada por mim e pelo Prof. Renato Crespo Pereira, Presidente da Comissão. Niterói, 08 
de maio de 2009. 


