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

Aos oito dias do mês de novembro 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, Gerlinde Agate Platais Brasil Teixeira, Walber 
Paschoal da Silva, Marilene Sinder e Liliana Hochman Weller. A profª. Virgínia Dresch 
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 – Representação discente na CPA/UFF; 3 – CPA itinerante – criação das 
comissões locais de avaliação – Resolução CUV; 4 – Participação no seminário 
"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. A servidora Marilene Sinder informou ter feito contato, várias vezes, com o 
aluno Ângelo Remédio Neto, indicado pelo DCE (Diretório Central dos Estudantes 
Fernando Santa Cruz), com vistas a confirmar sua participação na Comissão, como 
representante dos estudantes, sem que tivesse obtido sucesso no retorno. Após essa 
informação, o prof. Renato Crespo fez uso da palavra para informar que o aluno Ângelo 
Remédio era também representante dos alunos no CEP (Conselho de Ensino e 
Pesquisa), sugerindo que a servidora comparecesse à reunião do Conselho, para 
encontrá-lo e confirmar, pessoalmente, a sua participação na CPA/UFF. Todos 
concordaram com a sugestão apresentada e a servidora Marilene Sinder comprometeu-
se a ir ao encontro do aluno para obter a confirmação de sua participação na Comissão, 
como representante dos estudantes. Dando prosseguimento à reunião, o prof. Renato 
Crespo informou sobre a não realização da reunião do Conselho Universitário, no mês 
de outubro, por falta de quorum, ficando a proposta de Resolução encaminhada pela 
CPA/UFF para ser votada na reunião do mês de novembro. Após sua colocação, deu-se 
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uma breve discussão, entre os presentes, acerca da melhor forma de se constituir as 
comissões de avaliação locais, dada a dificuldade de sensibilização da comunidade 
acadêmica em torno da necessidade dessa criação. Após essas considerações, o prof. 
Renato Crespo sugeriu que integrantes da CPA/UFF comparecessem à reunião do 
Conselho Universitário, no dia 27 de novembro de 2013, para presenciarem a votação 
da proposta de Resolução encaminhada pela CPA/UFF, estabelecendo a criação das 
comissões de avaliação locais, visando, ainda, a prestar esclarecimentos aos 
conselheiros, em caso de necessidade. Todos concordaram com a proposta do professor 
e a servidora Marilene Sinder comprometeu-se a estar na referida reunião. Em seguida, 
foi dado início à discussão do quarto item da pauta, com algumas considerações do 
prof. Renato Crespo a respeito do convite recebido pela CPA/UFF para participar do 
seminário "Universidade e Sustentabilidade na UFF em Santo Antônio de Pádua", a 
ocorrer no período de 26 a 28 de novembro de 2013, no Instituto do Noroeste 
Fluminense de Educação Superior, em Santo Antônio de Pádua. Todos concordaram 
com a participação da Comissão no evento, com vistas a apresentar o projeto de 
avaliação institucional da UFF e o trabalho desenvolvido pela CPA/UFF, além de 
promover a sensibilização da comunidade local para a composição da comissão de 
avaliação naquela unidade. Após a decisão, o prof. Renato Crespo sugeriu que a 
Comissão fosse representada pela servidora Marilene Sinder e pela profª. Virgínia 
Dresch, com o que todos concordaram. Em relação ao último item da pauta, a servidora 
Marilene Sinder colocou a necessidade de a Comissão deliberar sobre o projeto a ser 
inscrito no edital do PDI 2014. O prof. Renato Crespo fez, então, algumas 
considerações em torno das rotinas já desenvolvidas no SAI (Sistema de Avaliação 
Institucional), falando sobre a necessidade de atualização do instrumento de coleta de 
dados da avaliação institucional e das disciplinas, pelos alunos e professores, no 
sentido de contemplar a carga horária desenvolvida, a distância, por disciplinas dos 
diversos cursos de graduação. Também colocou a necessidade de se desenvolver um 
instrumento para avaliação da Universidade pela comunidade externa, usuária dos 
serviços da UFF. Após as colocações do professor, todos manifestaram-se 
favoravelmente à elaboração do projeto da CPA/UFF para 2014 com a proposta de 
atualizar o instrumento para avaliação pelos discentes e docentes, contemplando a 
carga horária das disciplinas da graduação, desenvolvida a distância, além do 
desenvolvimento e implantação de um instrumento para avaliação da Universidade pela 
comunidade externa. 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, 08 de novembro de 2013. 

 


