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

Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e nove, 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, Walber Paschoal da Silva, Alexandre Kehrig Veronese de 
Aguiar, Regina Célia Moreth Bragança, Marilene Sinder, Marco Aurélio Alves Epifani Filho e José 
Geraldo Lamas Leite. A representante da sociedade civil, Maria Felisberta Baptista da Trindade, fez-se 
representar por sua suplente, a profª. Liliana Hochman Weller. O prof. Marcos de Oliveira Pinto e a 
representante do corpo técnico-administrativo, Dulce Mary Rosa Pontes, apresentaram justificativa para o 
não comparecimento. O representante do corpo discente Diogo Henrique Araújo Oliveira não apresentou 
justificativa por não ter comparecido. Constavam da pauta os seguintes itens: 1 – Leitura da ata da reunião 
anterior; 2 – Propostas de instrumentos/metodologias para coleta de dados para a avaliação e 3 – Assuntos 
gerais. Dando início à reunião, o presidente da CPA/UFF, prof. Renato Crespo Pereira, solicitou aos 
presentes que lessem a ata da reunião anterior. Feita a leitura, o representante do corpo discente, Marco 
Aurélio Alves Epifani Filho, solicitou sua retificação, no sentido de incluir a justificativa para o seu não 
comparecimento, alegando a impossibilidade de atender à convocação, devido aos sucessivos 
cancelamentos das datas previstas para realização da reunião do mês de agosto. O pedido foi acatado por 
todos. Dando prosseguimento aos trabalhos, o prof. Renato Crespo Pereira apresentou proposta de 
instrumento de avaliação pelo corpo discente. Comentando o material apresentado pelo professor, o aluno 
Marco Aurélio Alves Epifani Filho falou sobre a dificuldade de envolvimento do corpo discente nas 
questões da avaliação. Em seguida, a profª. Regina Moreth lhe perguntou sobre suas impressões acerca dos 
instrumentos utilizados para a avaliação de disciplinas e institucional pelo corpo discente. Respondendo à 
professora, o aluno disse não encontrar problemas no instrumento, mas na própria falta de compromisso 
dos alunos com os seus cursos e com a Universidade. Fazendo uso da palavra, a profª. Liliana Hochman 
Weller fez considerações em torno do fato de que os alunos, em geral, não querem inteirar-se do que ocorre 
na e com a Universidade. Fez também referência ao fato de alguns professores não valorizarem o trabalho 
realizado com a finalidade de levar os alunos a conhecerem a instituição universitária, citando o exemplo 
de trabalho realizado por ela e criticado por alguns dos seus pares, no espaço da Faculdade de Educação, 
com o intuito de promover a ambientação do aluno novo. Dando prosseguimento, o prof. Renato Crespo 
Pereira sugeriu que se fizesse um esforço no sentido de construir instrumentos para viabilizar o 
acompanhamento dos egressos dos cursos de graduação da UFF. Em relação à sugestão, todos colocaram-se 
favoráveis à proposta, tendo a profª Regina Moreth sugerido que os instrumentos devessem ser 
encaminhados pelos correios, além de serem disponibilizados em plataforma eletrônica, na Internet. Para 
finalizar os trabalhos, o prof. Renato Crespo apresentou sugestão de que todos assumissem o compromisso 
de fazer o estudo da proposta por ele apresentada, bem como elaborar outras sugestões para apresentação 
na reunião do mês de novembro. Todos concordaram com a proposta e passaram à discussão acerca da data 
de realização da reunião do mês de novembro, em face da impossibilidade de realizá-la no dia 06/11/09, 
conforme previsto no calendário anual de reuniões da CPA/UFF, em virtude da necessidade de o prof. 
Renato Crespo atender a compromisso fora do Estado do Rio de Janeiro, nessa data. Todos concordaram, 
então, com a realização da reunião no dia 13/11/09, às 10 horas. 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, 09 de outubro de 2009. 


