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

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas, compareceram à 
sala 2 do Instituto de Biologia, no campus do Valonguinho, 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, Gerlinde Agate Platais 
Brasil Teixeira, Walber Paschoal da Silva, Débora de Souza Janoth Fonseca e Marilene Sinder. 
Também estiveram presentes, como convidadas, as servidoras Leacyr de Oliveira Santos, Luciana Leite 
Fernandes e Patrícia Pereira Bompet Dobbs, integrantes da CPTA (Coordenação de Pessoal Técnico-
administrativo). A professora Virginia Dresch justificou sua ausência. A reunião fora convocada para 
discussão da seguinte pauta: 1 - Leitura da ata da reunião anterior; 2 - Avaliação dos técnico-
administrativos - participação da CPTA; 3 - Relação CPA/DAV/CAL nos processo de 
avaliação de cursos - participação da DAV; 4 - Recomposição da CPA e 5 - 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 na mesma. 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 servidora Marilene Sinder, que informou aos 
presentes acerca da presença de integrantes da CPTA na reunião da Comissão, com o objetivo 
de contribuírem para a discussão em torno da reformulação do instrumento de avaliação pelos 
servidores técnico-administrativos. Fazendo uso da palavra, a servidora Leacyr de Oliveira Santos 
explicou sobre o trabalho realizado pela PROGEPE (Pró-reitoria de Gestão de Pessoas) relativo à pesquisa 
de clima organizacional e avaliação de desempenho dos servidores técnico-administrativos. Concluiu suas 
colocações, propondo a contemplação, pelo instrumento de avaliação pelos servidores técnico-
administrativos disponível no SAI (Sistema de Avaliação Institucional) de questões que pudessem atender, 
ao mesmo tempo, à perspectiva da avaliação institucional e à de desempenho funcional, dando ênfase ao 
estreitamento da parceria entre PROGEPE e CPA, no sentido de promover a avaliação. Além disso, a 
servidora propôs alteração na periodicidade da coleta de dados por meio da avaliação feita pelos servidores 
técnico-administrativos, sugerindo a realização da pesquisa a cada ano, ao invés de uma coleta bienal. Todos 
concordaram com as colocações da servidora. Dando prosseguimento ao assunto, a servidora Patrícia Pereira 
Bompet Dobbs fez uso da palavra para falar sobre a importância de se criar uma cultura de avaliação na 
Universidade e em especial entre os servidores técnico-administrativos, visando à melhoria das condições 
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institucionais de trabalho e o desempenho do servidor. Em complementação a este pensamento, a servidora 
Leacyr de Oliveira Santos destacou a necessidade de se promover o retorno dos resultados aos respondentes, 
fazendo com que eles passem a ser protagonistas do processo de avaliação. O prof. Renato Crespo, em 
complementação às colocações das servidoras, falou sobre o interesse e a necessidade de se transformar os 
resultados da avaliação institucional em instrumento de gestão. A profª. Gerlinde Agate Platais Brasil 
Teixeira aproveitou a oportunidade para informar sobre o novo instrumento de avaliação 
institucional, disponibilizado pelo INEP, cujo foco passou a ser o planejamento e a avaliação 
institucional. Em seguida, a servidora Patrícia Pereira Bompet Dobbs apresentou uma proposta, 
elaborada pela equipe da CPTA, para alteração do instrumento de avaliação pelos servidores técnico-
administrativos. Os presentes acompanharam a apresentação da servidora, que comprometeu-se a enviar o 
documento para o e-mail da CPA-UFF, para que todos pudessem analisá-lo, com cuidado, visando ao seu 
aperfeiçoamento e encaminhamento para aprovação, por parte da CPA-UFF e implantação no SAI. Dando 
continuidade à reunião, o prof. Renato Crespo informou que não seria possível a abordagem do terceiro item 
da pauta, devido à ausência justificada do servidor Marcelo Linhares, representante da DAV/CAEG 
(Diretoria de Avaliação da Coordenadoria de Apoio ao Ensino de Graduação). Em razão disso, foi 
dado início à discussão do quarto item da pauta, com a informação, pela servidora Marilene Sinder, acerca da 
reiteração, junto ao gabinete do Reitor, do pedido de providências em relação à recomposição da CPA/UFF. 
O prof. Renato Crespo manifestou, neste momento, o interesse de não mais assumir a presidência da 
Comissão e sugeriu que a solicitação de recomposição fosse ratificada e que pusesse contemplar, também, a 
substituição do representante do corpo discente, o aluno Ângelo Remédio Neto e o do representante da 
sociedade civil organizada, o sr. José Geraldo Lamas Leite, ambos por não participarem das reuniões da 
Comissão. Todos concordaram com a proposta do professor em relação à recomposição da Comissão, não 
discutindo, no entanto, a questão da substituição da sua presidência. Passando ao quinto item da pauta, o 
prof. Walber Paschoal da Silva fez uso da palavra para informar acerca da composição, na 
Escola de Engenharia, de uma Comissão para a condução de estudo em torno da carga horária 
docente naquela unidade de ensino. Em suas colocações, o professor sugeriu que a CPA/UFF 
acompanhasse esse processo de discussão e apresentasse sugestões, visando a contribuir, de 
forma propositiva, em relação a uma melhor distribuição da carga horária entre os professores 
responsáveis pelas diferentes disciplinas nos cursos de graduação da UFF. Concordando com 
as colocações do professor, o prof. Renato Crespo sugeriu que a CPA/UFF apresentasse uma 
proposta de distribuição de carga horária docente, por tratar-se de instância independente e 
comprometida com a melhoria da qualidade dos processos e procedimentos existente na 
Universidade. Todos concordaram com a proposta do professor. Em seguida, a servidora 
Débora de Souza Janoth Fonseca fez uso da palavra para sugerir que o prof. José Walkimar de 
Mesquita Carneiro fosse convidado a fazer uma apresentação, em reunião da CPA/UFF, de 
estudo realizado no âmbito da Pró-reitoria de Graduação, acerca da distribuição da carga 
horária docente. Todos concordaram com a sugestão da servidora. O prof. Walber Paschoal da 
Silva fez uso da palavra, neste momento, para sugerir que fosse criada, no âmbito da 
Universidade, uma comissão técnica para estudo e gestão das vagas docentes, visando à 
alocação dos docentes por carga horária das disciplinas. Todos concordaram com a sugestão do 
professor. 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, 10 de junho de 2016. 


