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Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, 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: Gerlinde Agate Platais 

Brasil Teixeira, Virgínia Dresch, Walber Paschoal da Silva, Débora de Souza Janoth Fonseca, 

Marilene Sinder e Liliana Hochman Weller, membro suplente, representante da sociedade civil 

organizada. Também compareceu à reunião, como convidado, o representante do corpo discente, indicado 

pelo Magnífico Reitor, o aluno Raphael Louro Lopes. Sua participação foi como convidado, devido ao fato 

de a Portaria de designação dos membros da CPA/UFF, com a inclusão da representação discente ainda não 

ter sido publicada no Boletim de Serviço da UFF. Por motivos de agenda profissional, o prof. Renato Crespo 

Pereira, presidente da Comissão, não pode comparecer à reunião, justificando sua ausência. Na 

impossibilidade de comparecer à reunião, o prof. Renato Crespo Pereira designou, nos termos regimentais, a 

servidora Marilene Sinder para o substituir na condução dos trabalhos.  Dando início à reunião, a servidora 

Marilene Sinder fez a leitura da pauta: 1 - Leitura da ata da reunião anterior; 2 – Informes; 3 - 

Calendário anual de reuniões da CPA/UFF; 4 - Comissões de Avaliação Locais e 5 – Assuntos 

gerais. Após a leitura da pauta, a servidora 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, a servidora Marilene Sinder 

perguntou se alguém discordava do texto. Não tendo sido apresentada qualquer sugestão de 

alteração, a ata foi aprovada, por unanimidade. Dando prosseguimento à reunião, a servidora 

Marilene Sinder passou ao segundo item da pauta, informando sobre o encaminhamento, ao 

Gabinete do Reitor, de minuta de Portaria para republicação da composição da CPA/UFF, 

devido à necessidade de inclusão dos nomes dos representantes discentes – Ângelo Remédio 

Neto e Raphael Louro Lopes – indicados, respectivamente, pelo DCE (Diretório Central dos 

Estudantes Fernando Santa Cruz) e pelo Magnífico Reitor. Informou, ainda, sobre a ocorrência 

de mudança na sala ocupada pela CPA/UFF, no 8º andar da Rua São Pedro, 24, centro de 
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Niterói. Passando ao terceiro item da pauta, a servidora Marilene Sinder apresentou uma 

proposta de calendário para as reuniões da CPA/UFF, no ano de 2014. Todos os presentes 

examinaram as datas propostas e concordaram com a sugestão apresentada, ficando 

estabelecido o seguinte calendário de reuniões da Comissão, no ano de 2014: FEVEREIRO – 

21/02/14; MARÇO – 21/03/14; ABRIL – 04/04/14; MAIO – 09/05/14; JUNHO – 06/06/14; 

JULHO – 04/07/14; AGOSTO – 08/08/14; SETEMBRO – 05/09/14; OUTUBRO – 03/10/14; 

NOVEMBRO – 07/11/14 e DEZEMBRO – 05/12/14. Dando continuidade à reunião, a servidora 

Marilene Sinder passou ao quarto item da pauta, falando sobre a inexistência de resposta, por parte das 

Unidades Acadêmicas, em respeito à Resolução nº 223/2013, do Conselho Universitário, de criação das 

Comissões de Avaliação Locais. Neste momento, foi iniciada uma discussão sobre as formas que poderiam 

ser utilizadas, pela CPA/UFF, no sentido de atuar junto às Unidades Acadêmicas, visando ao cumprimento 

do estabelecido na referida Resolução. Surgiu, no debate, a questão da necessidade de as comissões de 

avaliação locais contarem com a representação da sociedade civil organizada. A profª. Gerlinde Agate 

Platais Brasil Teixeira fez um depoimento favorável à indicação dessa representação, 

argumentando sobre sua importância para a garantia da participação ampliada no processo 

avaliativo. Em seguida, o aluno Raphael Louro Lopes também posicionou-se a favor da mesma 

indicação. A profª. Virgínia Dresch apresentou, então, a proposta de a CPA/UFF orientar as direções das 

Unidades Acadêmicas no sentido de contemplarem a representação da sociedade civil organizada, em suas 

comissões de avaliação, na medida das possibilidades efetivas de isso ocorrer, devendo esclarecer que a não 

existência dessa representação não poderia ser considerada um impedimento para sua formação e/ou 

funcionamento. Todos concordaram com a proposta apresentada pela professora. Dando continuidade à 

discussão, a profª. Virgínia Dresch apresentou, ainda, a proposta de a CPA/UFF protocolar um processo, no 

protocolo da Reitoria, encaminhando, a cada Unidade Acadêmica, da sede e do interior, a Resolução do 

Conselho Universitário e a solicitação de criação da comissão de avaliação local, com publicação de seus 

membros, no Boletim de Serviço da UFF, por meio de DTS (Determinação de Serviço) e encaminhamento 

da mesma à CPA/UFF. Todos consideraram a proposta uma forma viável de a CPA/UFF provocar, de forma 

oficial, a criação das comissões de avaliação locais, tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade. Com a 

aprovação da proposta, a servidora Marilene Sinder incumbiu-se de formalizar os processos e encaminhá-los 

às Unidades Acadêmicas. Nada mais havendo a relatar, eu, Marilene Sinder, dei por encerrada a 

reunião, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pela maioria dos presentes. Niterói, 

21 de fevereiro de 2014. 

 


