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

Aos nove dias do mês de maio 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: Gerlinde Agate Platais Brasil Teixeira, Renato Crespo Pereira, Virgínia Dresch, 

Marilene Sinder e Maria Felisberta Baptista da Trindade. O prof. Walber Paschoal da 

Silva justificou sua ausência. Dando início à reunião, o prof. Renato Crespo Pereira fez a leitura 

da pauta: 1 - Leitura da ata da reunião anterior; 2 - Comissões de Avaliação Locais; 3 - 

SAI - Sistema de Avaliação Institucional e 4 - 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. A profª. Gerlinde sugeriu modificação na 

redação de pequeno trecho, de forma a torná-lo mais esclarecedor. Todos concordaram 

com a sugestão da professora e o prof. Renato Crespo Pereira passou ao segundo item da 

pauta, dando a palavra à servidora Marilene Sinder, que informou sobre a constituição 

das Comissões de Avaliação Locais, dizendo que, das 36 (trinta e seis) unidades 

acadêmicas, 09 (nove) haviam informado a criação da referida comissão. A servidora 

também informou que havia recebido algumas mensagens eletrônicas e comunicações 

telefônicas, solicitando esclarecimento quanto ao procedimento de formação das 

comissões de avaliação locais. A partir dessa colocação, os presentes fizeram 

comentário a respeito das possíveis dificuldades encontradas pelos diretores das 

unidades, para composição das comissões, considerando a dinâmica da organização 

interna, além do pouco interesse dos estudantes em participarem de atividade dessa 

natureza. Dando prosseguimento à reunião, o prof. Renato Crespo iniciou a discussão 
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do terceiro item da pauta, solicitando à servidora Marilene Sinder a informação sobre a 

geração dos relatórios da avaliação referente ao segundo período letivo do ano de dois 

mil e três. A servidora informou que o período de coleta das informações havia sido 

encerrado e que a equipe do IdUFF estava gerando e formatando o relatório 

consolidado, devendo o mesmo, após a finalização, ser encaminhado, por meio de 

processo, aos diretores das unidades acadêmicas. A profª. Virgínia Dresch sugeriu que os 

dados referentes à infraestrutura fossem encaminhados também à Comissão de Acompanhamento e 

Metas do PDI, o que foi acatado por todos. Em seguida, a servidora Marilene Sinder também 

informou que a pesquisa com os servidores técnico-administrativos, implantada no SAI (Sistema de 

Avaliação Institucional), havia sido iniciada, com previsão para encerramento em 19 de julho de 

2014. Após essa informação, foram feitas, pelos presentes, algumas considerações 

acerca da necessidade de se acrescentar, no instrumento de avaliação disponibilizado no SAI, uma 

janela para respostas qualitativas, visando a permitir o pronunciamento dos respondentes a respeito 

de elementos não abordados nas questões de resposta fechada. 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, 09 de maio 

de 2014. 

 

 


