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

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro 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: Marcos de Oliveira Pinto, Renato Crespo Pereira, Virgínia Dresch, Walber 
Paschoal da Silva, Débora de Souza Janoth Fonseca, Marilene Sinder e Maria 
Felisberta Baptista da Trindade. Os demais não apresentaram justificativa para o não 
comparecimento. 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 – Recomposição da CPA-UFF; 3 – CPA itinerante - criação das comissões 
locais de avaliação, nas unidades acadêmicas e 4 – Assuntos gerais. Após a leitura, 
perguntou se havia alguma necessidade de 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 havia necessidade 
de modificação. 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, informando sobre a publicação da Portaria nº 48.355, 
de 30 de dezembro de 2012, com a designação dos membros da CPA/UFF para o 
mandato de quatro anos, a contar de dezembro de 2012. Fazendo considerações sobre a 
Portaria, a servidora Marilene Sinder falou sobre a necessidade da indicação, pelo 
Magnífico Reitor, de dois representantes titulares e dois suplentes do segmento 
discente. Todos concordaram com a servidora, sugerindo o encaminhamento da questão 
ao gabinete do Reitor, para providências. Dando continuidade à reunião, o prof. Renato 
Crespo iniciou a discussão sobre o terceiro item da pauta, falando sobre o trabalho da 
CPA-UFF na criação das comissões locais de avaliação, com a finalidade de consolidar 
a avaliação no âmbito das unidades acadêmicas dos campi de Niterói e do interior. 
Informou sobre a realização da reunião da CPA itinerante, no dia 18 de dezembro de 
2012, no auditório do Instituto de Química, no morro do Valonguinho, com o objetivo 
de mobilizar a comunidade acadêmica daquele campus para a criação das comissões de 
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avaliação local. Fazendo uso da palavra, a profª. Virgínia Dresch falou sobre a 
dificuldade de envolver os alunos na discussão sobre a avaliação, dada a história da 
resistência dos estudantes à mesma, sob alegação de ferimento à autonomia 
universitária. Comentando as colocações da profª. Virgínia, a representante da 
sociedade civil, Maria Felisberta Baptista da Trindade, destacou a necessidade de os 
estudantes participarem da CPA, para tomarem conhecimento do trabalho realizado 
pela Universidade em torno da avaliação, podendo contribuir para a divulgação do 
mesmo entre os estudantes, fortalecendo a participação dos mesmos no processo de 
avaliação. A profª. Virgínia Dresch retomou a palavra, dizendo que a CPA-UFF deveria 
investir no trabalho de esclarecimento dos estudantes acerca dos propósitos da 
avaliação, para que eles possam passar a compreender o que seja avaliar a universidade, 
visando à melhoria dos seus processos em busca da qualidade.  Em seguida, o prof. 
Renato Crespo sugeriu que a CPA-UFF continuasse a marcar as reuniões nos campi de 
Niterói, com convite aos professores, técnico-administrativos e alunos, visando a 
mostrar o que tem sido realizado em avaliação na UFF e  orientar a criação das 
comissão de avaliação locais. Todos concordaram com a proposta do professor e 
sugeriram marcar a reunião seguinte no campus do Gragoatá. 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, 22 
de fevereiro de 2013. 

 


