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Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez, às dez horas, reuniu-

se, na sala de reuniões da PROAC – Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos, à rua Miguel de 
Frias, número nove, 2º andar, Icaraí, Niterói, a Comissão Própria de Avaliação da Universidade 
Federal Fluminense (CPA-UFF). Estiveram presentes os seguintes membros da Comissão: 

Marcos de Oliveira Pinto, Regina Célia Moreth Bragança, Renato Crespo Pereira, Walber 
Paschoal da Silva, Marilene Sinder e Maria Felisberta Baptista da Trindade. Justificou 
ausência o representante da comunidade, José Geraldo Lamas Leite. Os demais não 

apresentaram justificativa para o não comparecimento. A reunião fora convocada para a 
discussão da seguinte pauta: 1 – Leitura da ata da reunião anterior; 2 – Pesquisa de 
dados qualitativos com alunos e professores em grupo focal; 3 – Pesquisa de dados 
quantitativos com alunos e professores; 4 – Pesquisa com egressos e 5 – Assuntos 
gerais. O prof. Renato Crespo Pereira, presidente da Comissão, deu início à reunião 
solicitando que todos fizessem a leitura da ata. Após a leitura, todos concordaram com 
sua aprovação. Em seguida, propôs uma inversão nos pontos da pauta, visto que o 
representante da empresa Analítica Jr. ainda não havia chegado para falar sobre o 
trabalho de coleta de dados qualitativos. Todos concordaram com a proposta do 
Presidente que, então, deu início à discussão do item 3 da pauta, informando sobre o 
andamento da pesquisa de dados quantitativos, realizada com a parceria da empresa 
incubada Quantum, dizendo que o sistema de coleta de dados encontrava-se em fase 
final de implantação. Após essa colocação, solicitou à servidora Marilene Sinder que 
informasse aos presentes acerca dos trabalhos de envio de correspondência aos ex-
alunos da UFF, cujos cursos foram concluídos nos últimos 5 anos, visando coletar 
informações para a pesquisa com egressos. A servidora informou, então, que havia a 
necessidade de compra de cerca de 30.000 envelopes e a contratação dos serviços da 
gráfica da UFF para a impressão dos mesmos, metade dos quais preparada para o 
retorno da correspondência, com os instrumentos devidamente preenchidos, no sistema 
porte pago. Após a colocação da servidora, o prof. Renato Crespo solicitou que fosse 
feito um contato com a gestora financeira da PROAC, visando saber sobre as 
possibilidades de a Pró-Reitoria contribuir com recursos para a compra do material e 
realização dos serviços. Após essa solicitação, o sr. Presidente passou a palavra ao 
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representante da Analítica Empresa Jr., já presente, para sua exposição acerca do 
trabalho de coleta de dados realizado pela empresa. Tomou a palavra, então, neste 
momento, o representante da Analítica, Júlio César Sanches Silva, que fez uma 
explanação detalhada sobre o trabalho realizado nos grupos focais, com os três 
segmentos universitários (docentes, discentes e técnico-administrativos), nas diversas 
unidades da Universidade. Após suas colocações, os presentes fizeram perguntas acerca 
da dimensão dos dados coletas, da quantidade de grupos que ainda deveriam ser 
realizados, do tempo ainda necessário para a finalização da pesquisa. Todas foram 
respondidas pelo expositor. Encerrada a exposição, todos declararam-se satisfeitos com 
as informações prestadas e, 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, dezenove de novembro de dois mil 
e dez. 

 


