
 

 
 
 

 

 

   
 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE 

COMISSÃO PRÓPRIA DE 
AVALIAÇÃO (CPA)  

 

 

 

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

 

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, 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, Walber Paschoal da Silva e 
Marilene Sinder. Compareceram, ainda, como convidados, os professores Carlos 
Eduardo Fialho e Marcelo Pereira de Mello e o sr. Júlio César Sanches Silva, 
representante da Analítica Empresa Jr. Justificou ausência o professor Marcos de 
Oliveira Pinto e a representante da sociedade civil, Maria Felisberta Baptista da 
Trindade. Os demais não apresentaram justificativa para o não comparecimento. A 
reunião fora convocada para a discussão dos seguintes itens: 1 – Leitura da ata da 
reunião realizada em 19/11/10; 2 – Elaboração do calendário anual de reuniões da 
CPA/UFF; 3 – Pesquisa de dados qualitativos – Analítica Empresa Jr. e 4 – Assuntos 
gerais. Tendo aguardado o comparecimento dos membros da Comissão até 10h30min, o 
presidente da comissão, prof. Renato Crespo Pereira, constatou a inexistência de 
quorum para iniciar os trabalhos. Verificada a situação, o professor propôs aos 
presentes que o encontro não fosse considerado uma reunião formal da CPA/UFF, mas 
que pudesse contemplar a apresentação, por parte da Analítica Empresa Jr., do relatório 
da pesquisa de dados qualitativos realizada a partir do contrato de prestação de serviços 
assinado com o reitor da Universidade, por solicitação da CPA/UFF, visando a coleta 
de dados na UFF, para redação do relatório de avaliação da Universidade. Todos 
concordaram com a sugestão do professor. Foi, então, realizada a apresentação do 
relatório, constituído por cerca de 300 páginas, pelos professores Carlos Eduardo 
Fialho e Marcelo Pereira de Mello, em Power Point, dando conhecimento do conteúdo 
dos dados levantados pela pesquisa. O sr. Júlio César Sanches Silva presenciou a 
apresentação dos professores até cerca de 12h15min, quando pediu para retirar-se, 
alegando precisar atender a compromisso anteriormente agendado em outro espaço. 
Após a saída do sr. Júlio César Sanches Silva, os professores Carlos Eduardo Fialho e 
Marcelo Pereira de Mello continuaram a exposição, destacando alguns pontos 
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importantes identificados na pesquisa, como problemas de segurança e transporte nos 
diversos campi da Universidade. Também destacaram uma situação observada, que foi 
a de que a comunidade acadêmica como um todo tem visto o crescimento da 
Universidade e ao observar esse crescimento, vem acreditando que os problemas 
poderão ser superados, tão logo as obras de construção de novos prédios e os processos 
de atualização de acervos bibliográficos, a reforma e construção de novos laboratórios 
sejam concluídos. Efetivada a apresentação dos professores, não houve, no entanto, a 
entrega formal, pela Analítica Empresa Jr., do relatório da pesquisa à CPA/UFF, tendo 
alegado os professores que não fariam a entrega antes de resolverem, com a equipe 
gestora da Empresa Jr., a questão da remuneração devida a eles pelo trabalho realizado. 
Os membros da CPA/UFF presentes concordaram com a posição dos professores e lhes 
solicitaram que fizessem os esforços necessários à solução do problema, tendo em vista 
que a CPA/UFF, uma vez contrata a pesquisa, contava com o relatório para dar 
andamento ao trabalho de autoavaliação da Universidade. Nada mais havendo a expor 
ou relatar, o prof. Renato Crespo Pereira encerrou e encontro às 12h40min e eu, 
Marilene Sinder, lavrei a presente ata, para fazer constar o ocorrido no encontro e ela 
vai assinada por mim e pelo Sr. Presidente da CPA/UFF. Niterói, 15 de abril de 2011. 

 

 


