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Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e nove, às quatorze horas, reuniu-se, na sala 
de reuniões dos Conselhos Superiores, à rua Miguel de Frias, número nove, 3º andar, Icaraí, 
Niterói, a Comissão Própria de Avaliação da Universidade Federal Fluminense (CPA-UFF). 
Estiveram presentes os seguintes membros titulares da Comissão: Marcos de Oliveira Pinto,  
Alexandre Kehrig Veronese de Aguiar, Renato Crespo Pereira, José Geraldo Lamas Leite, 
Dulce Mary Rosa Pontes e Marilene Sinder. Os demais justificaram sua ausência. Após atingir 
o quorum mínimo regimental, foi dado início à reunião, cuja pauta não havia sido definida 
previamente, tendo em vista ser a primeira reunião da CPA/UFF designada para o mandato de 
2009 a 2012. Na ausência da pauta, os membros presentes decidiram iniciar os trabalhos pela 
escolha do Presidente da Comissão. Após alguns minutos de considerações, foi colocada em 
votação a proposta de tornar-se presidente da Comissão o prof. Renato Crespo Pereira. Todos 
concordaram com a sugestão, tornando-se, então, Presidente da Comissão o referido professor. 
Após a escolha do Presidente, ficou acordado o calendário anual de reuniões da CPA/UFF para 
o ano de 2009, tendo sido escolhida a 1ª 6ª feira de cada mês como dia para realização das 
reuniões, devendo ser realizadas na 6ª feira seguinte, em caso de coincidência de feriado. O 
horário estabelecido para a realização das mesmas foi 10 horas e o local, a sala de reuniões da 
sobreloja da Reitoria. Tomadas as primeiras decisões, o prof. José Geraldo Lamas Leite 
solicitou ao Presidente a retificação do seu nome na portaria de designação dos membros da 
Comissão, uma vez que o referido nome aparecia com erro de digitação. Tendo sido aceita a 
solicitação, foi dado prosseguimento à reunião. Nesse momento o prof. Renato Crespo Pereira, 
acatando sugestão apresentada pela servidora Dulce Mary Rosa Pontes, solicitou à servidora 
Marilene Sinder que informasse aos membros presentes sobre a situação em que encontravam-
se os trabalhos da CPA/UFF, destacando as ações por ela realizadas até o presente. Atendendo, 
então, à solicitação do professor, a servidora fez uma explanação acerca da atuação da 
CPA/UFF, desde sua criação, em 2005, até o momento atual. Concluindo sua colocação, foram 
feitas algumas considerações em torno da necessidade de a CPA/UFF realizar algumas 
modificações nos seus procedimentos de avaliação, visando, principalmente, aumentar a 
participação dos segmentos acadêmicos na autoavaliação institucional. Nada mais havendo a 
considerar, o Sr. Presidente encerrou a reunião e eu, Marilene Sinder, lavrei a presente ata, que 
vai assinada por mim e pelo Prof. Renato Crespo Pereira, Presidente da Comissão. Niterói, 15 
de abril de 2009. 


