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Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, 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, Virgínia 

Dresch, Gerlinde Agate Platais Brasil Teixeira, Walber Paschoal da Silva, Marilene 

Sinder e Maria Felisberta Baptista da Trindade. Com a palavra, o prof. Renato Crespo Pereira, 
presidente da comissão, deu início à reunião fazendo a leitura da pauta: 1 – Leitura da ata da 
reunião anterior; 2 – Representação discente na CPA/UFF; 3 – CPA itinerante – criação das 
comissões locais de avaliação – Resolução CUV; 4 – SAI (Sistema de Avaliação Institucional) 
avaliação pelos técnico-administrativos – implantação do instrumento; 5 – Seminário de 
avaliação do curso de Enfermagem de Rio das Ostras e 6 – Assuntos  gerais. Após a leitura da 
pauta, o prof. Renato Crespo 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 perguntou se alguém 
discordava do texto. Não tendo sido apresentada qualquer sugestão de alteração, a ata foi 
aprovada, por unanimidade. Dando prosseguimento à reunião, o prof. Renato Crespo passou ao 
segundo item da pauta. A servidora Marilene Sinder informou não ter recebido retorno do 
aluno Ângelo Remédio Neto, indicado pelo DCE (Diretório Central dos Estudantes Fernando 
Santa Cruz), com vistas a confirmar sua participação na Comissão, como representante dos 
estudantes. Após apresentar a informação, sugeriu que fosse elaborada uma minuta de 
Resolução e encaminhada ao Gabinete do Reitor, para assinatura e publicação, tendo em vista a 
recomposição da CPA/UFF, com a inclusão da representação estudantil. Todos concordaram 
com a sugestão apresentada. Em seguida, o prof. Renato Crespo passou ao terceiro item da 
pauta, fazendo a leitura da minuta de Resolução a ser apresentada ao Conselho Universitário, 
visando à formação das comissões de avaliação locais. Após a leitura, perguntou se todos 
concordavam com o texto. Todos manifestaram-se favoráveis ao mesmo, tendo sido 

considerado aprovado. Ainda sobre esse item da pauta, o prof. Walber Paschoal da Silva 
falou sobre a participação da CPA/UFF na reunião do Fórum de Diretores, do mês de 
agosto, destacando os aspectos positivos dessa intervenção. Após as colocações do 
professor, teve início a discussão do quarto item da pauta, com a informação, pela servidora 

Marilene Sinder, acerca da conclusão dos trabalhos referentes à elaboração do instrumento para 
avaliação pelos servidores técnico-administrativos. Além disso, a servidora informou estar 
aguardando a liberação dos recursos com vistas a iniciar a implantação do instrumento, junto à 
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equipe do IdUFF. O prof. Renato Crespo declarou ter conhecimento de que os recursos já 
estavam disponíveis e que o trabalho de implantação do instrumento poderia ser iniciado. A 
servidora Marilene Sinder comprometeu-se a conduzir os trabalhos de implantação do 
instrumento de avaliação, pelos servidores técnico-administrativos, no Sistema de Avaliação 
Institucional (SAI), com o apoio da equipe do IdUFF. Concluído esse item da pauta, a reunião 
prosseguiu com a discussão acerca da participação da CPA/UFF no seminário de avaliação do 
curso de Enfermagem, em Rio das Ostras, previsto para ocorrer no dia 25 de outubro de 2013. 
A servidora Marilene Sinder informou ter recebido, por parte dos gestores do curso, um convite 
para que a CPA/UFF participasse do evento, apresentando contribuições à avaliação do curso. 
Todos consideram ser essa uma boa oportunidade para a divulgação do trabalho de avaliação 
conduzido no âmbito da Universidade e para a sensibilização em torno da formação da 
comissão de avaliação local, no Polo Universitário de Rio das Ostras. Após essas 
considerações, ficou decidido que a CPA/UFF participaria do seminário, enviando 
representante. Após essa decisão, o prof. Renato Crespo perguntou se alguém tinha alguma 
coisa a colocar e a profª. Virgínia Dresch informou ter tido contato com a comissão 
organizadora do seminário “Universidade e Sustentabilidade na UFF em Santo Antônio de 
Pádua”, programado para os dias 27 e 28 de novembro de 2013, dizendo considerar essa 
também uma oportunidade de a CPA/UFF divulgar o trabalho de avaliação institucional e 
provocar a formação da comissão de avaliação local, naquela localidade. Todos concordaram 
com as colocações da professora e, em decorrência disso, aprovaram a participação da 
CPA/UFF no evento. Com essa decisão, o prof. Renato Crespo solicitou à servidora Marilene 
Sinder, realizar contato com a PROEX (Pró-Reitoria de Extensão), visando a informar-se sobre 
a programação do evento e organizar a participação da CPA/UFF no mesmo. 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, 20 
de setembro de 2013. 

 


