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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 quinze, 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, Débora de Souza Janoth Fonseca e Marilene Sinder. 
Também estiveram presentes, como convidados, os professores Sílvia Maria Sella, Jandira S. T. 
Motta e Cícero Mauro Fialho Rodrigues. A professora Virginia Dresch justificou sua ausência. A 
reunião fora convocada para discussão da seguinte pauta: 1 - Leitura da ata da reunião 

anterior; 2 - Análise dos instrumentos de avaliação de disciplinas, pelos docentes e discentes e 

3 - Assuntos gerais. A reunião foi  iniciada com a leitura da pauta. Após a leitura, o prof. 
Renato Crespo Pereira, Presidente da Comissão, 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. Não tendo sido apresentada qualquer 
sugestão de modificação, a ata foi considerada aprovada por unanimidade. Em seguida, 
o prof. Renato Crespo Pereira passou ao segundo item da pauta, dando a palavra à profª 
Jandira S. T. Motta, que apresentou a proposta de trabalho da Comissão de Orçamento e Metas 
do PDI, no sentido de realizar a gestão do PDI da UFF. A professora destacou que a 
proposta de gestão seria a partir do acompanhamento do cumprimento de suas metas, 
por meio de indicadores de avaliação. Informou, também, que, como estratégia de ação, 
a Comissão de Orçamento e Metas do PDI havia criado uma comissão para 
sistematização dos dados institucionais, visando à elaboração de documento base para 
subsidiar o acompanhamento do cumprimento das metas do PDI. Dando seguimento às 
suas colocações, a profª. Jandira apresentou sugestão de modificação dos instrumentos 
de coleta de informações junto ao corpo docente e discente, no processo de avaliação 
de disciplinas, no que se refere à inclusão de item referente à participação em 
colegiados, conhecimento do PPC dos cursos e dos objetivos e metas do PDI, além do 
conhecimento acerca da organização institucional e das atribuições dos seus órgãos. 
Todos concordaram com a sugestão apresentada pela professora e, no decorrer da 
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discussão, foi ainda apresentada a sugestão de inclusão, no instrumento respondido 
pelos alunos, de item referente ao conhecimento das oportunidades de estágio, 
pesquisa, extensão, monitoria e participação em eventos, bem como a contribuição dos 
mesmos para a formação.  Além disso, foi feita a indicação de inclusão de item, no 
campo “avaliação institucional”, sobre a disponibilidade do coordenador do curso para 
atendimento aos alunos. Nada mais havendo a considerar, 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 outubro de 2015. 

 

 

 


