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Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dez, às dez horas, reuniu-
se, na sala de reuniões da PROAC – Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos, à 
rua Miguel de Frias, número nove, 2º andar, Icaraí, Niterói, a Comissão 
Própria de Avaliação da Universidade Federal Fluminense (CPA-UFF). 
Estiveram presentes os seguintes membros da Comissão: Alexandre Kehrig 
Veronese de Aguiar, Marcos de Oliveira Pinto, Renato Crespo Pereira, 
Walber Paschoal da Silva, Marilene Sinder e Maria Felisberta Baptista da 
Trindade. A profª. Regina Célia Moreth Bragança e o representante da 
comunidade José Geraldo Lamas Leite justificaram sua ausência. Os demais 
não apresentaram justificativa para o não comparecimento. A reunião fora 
convocada para a discussão da seguinte pauta: 1 – Leitura da ata da reunião 
anterior; 2 – Proposta de metodologia para realização da avaliação da UFF – 
prof. José Alexandre Verone e 3 –Assuntos gerais. O prof. Renato Crespo 
Pereira, presidente da comissão, deu início à reunião solicitando que todos 
fizessem a leitura da ata. Após a leitura, todos concordaram com sua 
aprovação. Em seguida, o prof. Renato Crespo iniciou a discussão do 
segundo ponto da pauta, passando a palavra ao prof. Alexandre Kehrig 
Veronese de Aguiar, que fez a leitura do projeto de sua autoria, propondo a 
pesquisa em grupos focais, visando à coleta de dados qualitativos para a 
avaliação institucional da UFF. Após a leitura, foi encaminhada a votação da 
proposta, pelo prof. Renato Crespo Pereira. Todos os presentes concordaram 
com sua aprovação, sugerindo imediata implementação. 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, nove de abril de dois mil e dez. 

 


