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

 

Aos treze dias do mês de novembro 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, Regina Célia Moreth Bragança, Marcos de Oliveira 
Pinto, Marilene Sinder e Maria Felisberta Baptista da Trindade. Justificaram ausência 
os professores Walber Paschoal da Silva, Alexandre Kehrig Veronese de Aguiar e a 
servidora Dulce Mary Rosa Pontes. Os demais não apresentaram justificativa para o 
não comparecimento. A reunião fora convocada para a discussão da seguinte pauta: 1 – 
Leitura das ata da reunião anterior; 2 - Informes do Seminário com os Coordenadores 
de CPAs realizado pelo INEP - Prof. Marcos de Oliveira Pinto; 3 – Análise de 
propostas de procedimentos/instrumentos de coleta de dados para avaliação e 4 – 
Assuntos gerais. Tendo aguardado o comparecimento dos membros da Comissão até as 
11 horas, o presidente, prof. Renato Crespo Pereira, constatou a inexistência de quorum 
para iniciar os trabalhos. Verificada a situação, o professor declarou a impossibilidade 
de realização da reunião e propôs que os presentes realizassem, sem caráter 
deliberativo, uma conversa sobre os itens constantes da pauta, visando aproveitar o 
momento da presença de cinco dos integrantes da CPA/UFF. Todos concordaram com a 
proposta do professor e então iniciaram a conversa sobre o item 2 da pauta, passando o 
prof. Marcos de Oliveira Pinto a informar sobre o Seminário com os Coordenadores de 
CPAs realizado pelo INEP, em 05/11/09. O professor destacou o fato de as instituições 
de educação superior enfrentarem situação semelhante à UFF no sentido de terem 
dificuldades no tocando ao envolvimento da comunidade acadêmica na avaliação 
institucional. Informou que esse foi um dos principais temas discutidos pelos presentes 
no Seminário. Também destacou o fato de as instituições presentes no evento 
possuírem perfil institucional muito diferente da UFF, impossibilitando a comparação. 
Em seguida, o professor informou sobre a proposta, incluída no programa do PDI, de 
solicitação de dotação no valor de R$ 284.700,00 à CPA/UFF, para o ano de 2010, 
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visando conduzir o processo de avaliação na Universidade. Terminada a exposição do 
professor e as considerações dos presentes, o prof. Renato Crespo fez colocações 
acerca do instrumento aplicado, atualmente, com vistas à avaliação das disciplinas, por 
alunos e professores, considerando ser necessária uma modificação no mesmo, no 
sentido de simplificá-lo. Todos concordaram com a opinião do professor. A profª. 
Regina Moreth propôs que o processo de avaliação de disciplinas seja aberto no meio 
do período letivo, para alcançar, inclusive, os alunos que, por qualquer motivo, 
abandonam a disciplina. Dando continuidade à conversa, o prof. Renato colocou a 
necessidade de também ser criado e implementado um sistema de acompanhamento dos 
egressos, na Universidade. Para encerrar o encontro, o prof. Renato sugeriu que a profª. 
Maria Felisberta contribuísse na análise do instrumento atualmente utilizado na 
avaliação de disciplinas, apresentando sugestão de modificações ao mesmo. A 
professora concordou com a realização da tarefa. Para tornar pública a conversa 
realizada na data, o prof. Renato Crespo solicitou que fosse lavrada uma ata e eu, 
Marilene Sinder, a lavrei. Ela será assinada por mim e pelo Sr. presidente. Niterói, 13 
de novembro de 2009. 

 

 


