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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 maio do ano de dois mil e quinze, 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, Gerlinde Agate Platais Brasil Teixeira, Débora de Souza 
Janoth Fonseca, Marilene Sinder e Maria Felisberta Baptista da Trindade. Esteve também 
presente, como convidada, a profª. Sílvia Maria Sella. A professora Virginia Dresch justificou sua 
ausência. A reunião fora convocada para discussão da seguinte pauta: 1 - Leitura da ata da 

reunião anterior; 2 - Recomposição da CPA/UFF; 3 - Regimento da CPA/UFF; 4 - AVALIES - 

Simpósio Avaliação da Educação Superior; 5 - Assuntos gerais. Após a leitura da pauta, o 
prof. Renato Crespo Pereira, Presidente da Comissão, 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 Pereira perguntou se alguém discordava do texto. Não tendo sido 
apresentada qualquer sugestão de modificação, a ata foi considerada aprovada por 
unanimidade. Em seguida, o prof. Renato Crespo Pereira passou ao segundo item da pauta, 
dando a palavra à servidora Marilene Sinder, que falou sobre a necessidade de 
substituição de três membros da Comissão: a profª. Virginia Dresch e o aluno Raphael 
Louro Lopes, por solicitação e o prof. Marcos de Oliveira Pinto, por ausência nas 
reuniões da Comissão, nos termos do Regimento Interno da CPA/UFF (Resolução CUV 
153/08). Feita a exposição, o prof. Renato Crespo informou já ter encaminhado, 
verbalmente, a solicitação ao Gabinete do Reitor, estando aguardando resposta por 
parte do mesmo. Após algumas considerações, o prof. Renato Crespo sugeriu que fosse 
redigida uma minuta de texto do ofício que deveria ser encaminhado pelo Gabinete do 
Reitor ao sindicato docente, solicitando a indicação de representantes para a 
composição da CPA/UFF, em substituição aos respectivos professores. Após a redação, 
o texto deveria ser encaminhado ao Gabinete do Reitor, para as providências de 
assinatura e encaminhamento ao destino. Todos concordaram com a sugestão 
apresentada e o prof. Renato Crespo solicitou à servidora Marilene Sinder a elaboração 
do documento e o envio do mesmo ao Gabinete do Reitor. Em seguida, foi iniciada a 
discussão do terceiro item da pauta, com a colocação, pelo prof. Renato Crespo, da 
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sugestão apresentada, em reuniões anteriores, de discussão em torno da reformulação 
do Regimento Interno da CPA-UFF. A profª. Sílvia Maria Sella fez uso da palavra, 
neste momento, para sugerir alteração na forma de indicação dos representantes 
docentes na Comissão. Propôs que a indicação de 2 representantes docentes fosse feita 
pelo Fórum de Diretores, dois pelo sindicato docente (ADUFF) e um pelo Reitor. 
Algumas considerações em torno da proposta foram realizadas, mas não foi feita a 
votação, devido ao fato de os presentes considerarem a necessidade de um maior 
amadurecimento em torno da questão. Após essas considerações, foi iniciada a 
discussão do quarto item da pauta, com a exposição, pela servidora Marilene Sinder, 
sobre a realização, no período de 17 e 18 de setembro de 2015, do AVALIES – 
Simpósio Avaliação da Educação Superior, na UFRGS (Universidade  Federal do Rio 
Grande do Sul). Os presentes consideraram interessante a possibilidade de participação 
no evento e o prof. Renato Crespo sugeriu que fosse elaborado um texto para 
apresentação, no evento, acerca do Sistema de Avaliação Institucional (SAI). Todos 
concordaram com a sugestão do professor que solicitou à servidora Marilene Sinder a 
leitura do regulamento para a apresentação de trabalho no referido simpósio e a 
elaboração de um texto resumo com essa finalidade. A proposta foi aprovada por todos. 
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 maio de 2015. 

 

 

 


