
 

 

 

 

 

   
 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE 

COMISSÃO PRÓPRIA DE 
AVALIAÇÃO (CPA)  

 

 

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

Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, 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, Gerlinde Agate Platais Brasil Teixeira, Débora de Souza 
Janoth Fonseca e Marilene Sinder. Também esteve presente, como convidada, a profª. Sílvia 
Maria Sella. A professora Virginia Dresch justificou sua ausência. A reunião fora convocada 
para discussão da seguinte pauta: 1 - Leitura da ata da reunião anterior; 2 - AVALIES - 
Simpósio Avaliação da Educação Superior; 3 - Recomposição da CPA/UFF e 4 -
Assuntos gerais. Após a leitura da pauta, o prof. Renato Crespo Pereira, Presidente da 
Comissão, 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 modificação, a 
ata foi considerada aprovada por unanimidade. Em seguida, o prof. Renato Crespo Pereira 
passou ao segundo item da pauta, solicitando à servidora Marilene Sinder que falasse 
sobre o AVALIES – Simpósio Avaliação da Educação Superior, que seria realizado na 
UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), no período de 17 e 18 de 
setembro de 2015. Após a colocação da servidora, as professoras Gerlinde e Sílvia 
Sella demonstraram interesse em participar do evento e solicitaram o encaminhamento 
das informações referentes à inscrição no mesmo. A servidora Marilene Sinder 
comprometeu-se, então, em enviar as informações solicitadas. Dando continuidade à 
reunião, o prof. Renato Crespo passou ao terceiro item da pauta, informando ter 
encaminhado ao Gabinete do Reitor, dois ofícios solicitando providências no sentido da 
recomposição da CPA-UFF. O ofício nº 01/15,  informando sobre a manifestação de 
interesse por integrarem-se à Comissão, das professoras Silvia Maria Sella, do Instituto 
de Química e Regina Célia Paula Leal Toledo, do Instituto de Computação; o ofício nº 
02/15, informando sobre a necessidade de também substituir, a pedido, o aluno Raphael 
Louro Lopes. Após essa colocação, os presentes consideraram as providências 
suficientes e manifestaram-se pela necessidade de aguardar o pronunciamento da 
equipe do Gabinete do Reitor, acerca da solicitação. Neste momento, foi iniciada, 
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então, a discussão do quarto item da pauta, com a informação, pela servidora Marilene 
Sinder, acerca do projeto da CPA-UFF no PDI. A servidora esclareceu o conteúdo do 
documento e falou sobre a necessidade de sua modificação, para adequação às 
demandas da Comissão de Orçamento e Metas do PDI. Após essas colocações, os 
presentes sugeriram que as modificações fossem realizadas e o documento 
encaminhado a todos, para apreciação e sugestão de modificações e/ou 
aperfeiçoamentos.    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, 17 de julho de 2015. 

 

 

 


