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Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e nove, comparecerem 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 extraordinária da Comissão: Alexandre Kehrig Veronese de Aguiar, 
Marcos de Oliveira Pinto, Renato Crespo Pereira, Walber Paschoal da Silva, Marilene Sinder, 
José Geraldo Lamas Leite e Maria Felisberta Baptista da Trindade. O prof. Marcos de Oliveira 
Pinto justificou sua ausência, informando estar participando da reunião do Fórum de Pró-
Reitores de Planejamento. Os demais não apresentaram justificativa para o não 
comparecimento. Com a palavra, o Presidente da CPA-UFF, prof. Renato Crespo Pereira, deu 
início à reunião, cuja pauta apresentava os seguintes itens: 1 – Relatório de avaliação da UFF; 
2 – Projeto de Avaliação Institucional da UFF. Em relação ao primeiro item da pauta, todos os 
presentes manifestaram-se a favor da aprovação do relatório, informando que já haviam 
realizado a leitura do mesmo e o consideravam adequado. Dando continuidade à reunião, foi 
travada uma discussão, entre os presentes, acerca da dificuldade de se realizar a avaliação na 
Universidade, dada a pouca mobilização dos seus segmentos. Para orientar os trabalhos, o prof. 
Renato Crespo Pereira indicou a necessidade de que todos os membros da CPA/UFF tivessem 
conhecimento detalhado do Projeto de Avaliação da UFF aprovado pelo Conselho 
Universitário, em 2005, para então decidir sobre a sua manutenção ou modificação. Todos 
concordaram com o posicionamento do professor, que, então, sugeriu um estudo detalhado do 
projeto, visando conhecê-lo e apresentar sugestões de modificação, devendo o trabalho ser 
apresentado na reunião ordinária do mês de julho, prevista para realizar-se em 03/07/09. Os 
presentes manifestaram-se favoráveis à colocação, comprometendo-se em realizar a leitura do 
documento. 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, 19 de junho de 2009. 


