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

Aos onze dias do mês de abril 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: Renato Crespo Pereira, Virgínia Dresch, Walber Paschoal da Silva e Marilene 

Sinder. A profª Gerlinde Agate Platais Brasil Teixeira justificou sua ausência. Também 

compareceu à reunião, como convidado, o representante do corpo discente, indicado pelo Magnífico 

Reitor, o aluno Raphael Louro Lopes. Sua participação foi como convidado, uma vez que a Portaria 

de designação dos membros da CPA/UFF, com a inclusão da representação discente, ainda não 

havia sido publicada no Boletim de Serviço da UFF. 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 - Representação dos estudantes na CPA/UFF – EaD 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. Não tendo 

sido apresentada qualquer sugestão de alteração, a ata foi aprovada, por unanimidade. 

Dando prosseguimento à reunião, o prof. Renato Crespo Pereira passou ao segundo item da 

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

processo de constituição das Comissões de Avaliação Locais, dizendo que já haviam 

sido constituídas quatro comissões, a saber: Escola de Arquitetura e Urbanismo, 

Faculdade de Odontologia, Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior e 

Instituto de Química. Dando prosseguimento à discussão, a profª. Virgínia Dresch falou 

sobre a necessidade de a CPA/UFF dar conhecimento e provocar uma discussão, nas 

unidades acadêmicas, dos resultados da avaliação das disciplinas, obtidos no SAI 
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(Sistema de Avaliação Institucional). Para tanto, apresentou a seguinte proposta de 

encaminhamento da questão: A CPA/UFF imprimir os relatórios, por disciplina e turma 

e protocolar um processo encaminhando o material à Comissão de Avaliação Local de 

cada unidade acadêmica, solicitando análise e divulgação dos dados entre os membros 

da comunidade interna. Em complementação à sugestão da professora, o aluno Raphael 

Louro Lopes sugeriu que o encaminhamento fosse feito às Comissões de Avaliação Local e, na 

ausência destas, ao Diretor, solicitando providências no sentido da formação da respectiva 

Comissão de Avaliação Local, a análise e a divulgação dos dados referentes à sua unidade.  Todos 

concordaram com a proposta apresentada, tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade. Uma 

vez aprovada a proposta, o prof. Renato Crespo solicitou à servidora Marilene Sinder as 

providências no sentido de realizar a impressão dos referidos relatórios, o seu protocolo e 

encaminhamento às unidades acadêmicas. Neste momento, então, foi dado início à discussão do 

terceiro item da pauta, quando a servidora Marilene Sinder informou sobre uma 

diligência no processo de credenciamento da UFF para a EaD, dentre as exigências, 

uma referente à avaliação institucional. Terminada a exposição, o prof. Renato Crespo 

fez uso da palavra para dizer que a EaD, na UFF, é promovida pelo consórcio CEDERJ 

(Fundação Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro), que possui 

sistema próprio de coleta de informações, para a avaliação institucional. Esclareceu, 

também, que o instrumento utilizado por alunos, professores e tutores é disponibilizado 

na plataforma Moodle, que sua elaboração teve a participação da CPA/UFF, por meio 

de um dos seus representes, à época, a profª. Regina Célia Moreth Bragança e que os 

resultados são encaminhados aos respectivos coordenadores de curso, para análise e 

encaminhamentos. Diante disso, propôs que fossem convocados os coordenadores dos 

cursos oferecidos no âmbito do CEDERJ para, numa reunião conjunta com a CPA/UFF, 

discutirem a questão da avaliação institucional. Todos concordaram com a proposta 

apresentada e o prof. Renato Crespo comprometeu-se a articular, com os respectivos 

coordenadores de curso, uma reunião com os membros da CPA/UFF. 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, 11 de abril de 2014. 

 

 


