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

Aos dez dias do mês de maio 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: Marcos de 
Oliveira Pinto, Renato Crespo Pereira, Virgínia Dresch, Walber Paschoal da Silva, 
Débora de Souza Janoth Fonseca e Marilene Sinder. Os demais não apresentaram 
justificativa para o não comparecimento. 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, nas unidades acadêmicas; 4 – SAI – Sistema 
de Avaliação Institucional e 5 – Assuntos gerais. Após a leitura, 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 algum dos 
presentes 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, destacando a Portaria nº 48.355, de 30 
de dezembro de 2012, que publicou a nova composição da CPA/UFF, porém sem a 
designação dos representantes discentes. Posicionando-se sobre o assunto, a servidora 
Marilene Sinder informou que havia encaminhado o problema ao gabinete do reitor, 
sem que ainda houvesse uma manifestação oficial sobre o mesmo. A profª Virgínia fez 
uso da palavra, em seguida, para dizer que havia, no curso de Psicologia, alunos que 
poderiam ser indicados para a composição da Comissão, mas que não faria a sugestão 
de qualquer nome sem uma resposta formal do DCE (Diretório Central dos Estudantes), 
órgão responsável, regimentalmente, pela indicação dos representantes discentes. O 
prof. Walber, então, sugeriu que nova solicitação fosse feita ao gabinete do reitor para 
contato com o DCE, visando a cobrança da indicação dos membros titulares e 
suplentes, com o estabelecimento de uma data limite, a partir da qual o Magnífico 
Reitor faria a indicação, também nos termos do regimento, dos representantes discentes 
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na CPA-UFF. Todos os presentes concordaram com a sugestão do professor. Nesse 
momento, foi iniciada a discussão do terceiro item da pauta, com a informação, pelo 
prof. Renato Crespo, acerca da reunião da CPA itinerante convocada para o dia 
24/04/13, no auditório Florestan Fernandes, da Faculdade de Educação, em que 
compareceram apenas os membros da CPA-UFF Renato Crespo Pereira, Marilene 
Sinder, Virgínia Dresch, Maria Felisberta Baptista da Trindade  e Liliana Hochman 
Weller, além do coordenador do curso de Ciências Sociais, prof. Sérgio. Os presentes 
passaram a considerara a baixa frequência à reunião, impossibilitando a sua realização. 
A profª Virgínia sugeriu, então, que fosse encaminhada mensagem às direções de 
unidade, solicitando autorização para participação da CPA-UFF em reunião do 
Colegiado de Unidade. Todos concordaram com a sugestão da professora, solicitando à 
servidora Marilene Sinder as providências necessárias para o devido encaminhamento. 
Em seguida, o prof. Renato Crespo deu início à discussão do quarto item da pauta, pela 
apresentação, aos presentes, de uma primeira versão do instrumento de avaliação pelos 
servidores técnico-administrativos, do qual foi feita a leitura, de forma individualizada. 
Prosseguindo à análise do material, foram feitas algumas solicitações de inserção e 
desmembramento de questões. Terminada essa etapa, o prof. Walber sugeriu que cada 
professor presente aplicasse o questionário, entre os servidores lotados em sua unidade, 
como um teste para verificação da abrangência das questões apresentadas no mesmo. 
Todos concordaram com a sugestão do professor e solicitaram à servidora Marilene 
Sinder a realização dos ajustes no questionário e encaminhamento do mesmo, por e-
mail, para sua aplicação como “projeto piloto”. No quinto item da pauta, a servidora 
Marilene Sinder apresentou a necessidade de definição de um calendário de reuniões da 
CPA-UFF para o ano de 2013. O prof. Renato Crespo encaminhou a discussão e foi 
definida a primeira sexta-feira de cada mês, às 10 horas, como dia e horário previstos 
para realização das reuniões da CPA-UFF, no ano de 2013. 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, 10 
de maio de 2013. 

 

 


