
 

 
 
 

 

 

   
 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE 

COMISSÃO PRÓPRIA DE 
AVALIAÇÃO (CPA)  

 

 

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

 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro 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, Dulce Mary Rosa Pontes e Marilene Sinder. 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 – Projetos de 
pesquisa em andamento: avaliação por alunos e professores e grupo focal; 3 – Pesquisa 
com egressos; 4 – 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, o prof. Renato Crespo 
passou a informar sobre o andamento da pesquisa com dados qualitativos realizada com 
a parceria da Empresa Júnior Analítica, dizendo que os trabalhos estavam em 
andamento, após a conclusão da ambientação de uma sala, no prédio do ICHF (Instituto 
de Ciências Humanas e Filosofia), para esse fim. Após a conclusão de sua exposição, a 
profª. Regina Moreth fez uso da palavra para sugerir que fosse solicitado, da empresa 
Analítica, um relatório parcial dos trabalhos, visando dar conhecimento, a toda a 
Comissão, do material produzido pela pesquisa. Todos concordaram com a proposta da 
professora. O prof. Renato Crespo solicitou, então, à servidora Marilene Sinder que 
solicitasse à referida empresa um relatório parcial para ser apresentado à Comissão, na 
reunião do mês de novembro. Dando continuidade à discussão desse item da pauta, o 
prof. Renato Crespo informou sobre a implantação, pelo idUFF, de um sistema de 
avaliação pelos docentes e discentes, dizendo que os trabalhos estavam em fase de 
conclusão. Passando à discussão do terceiro item da pauta, os presentes examinaram a 
proposta de instrumento de coleta de dados com egressos. Passando à votação, todos 
aprovaram o modelo de formulário apresentado. Em seguida, o prof. Walber Pascoal da 
Silva apresentou sugestão de encaminhamento, junto com o material enviado pelos 
Correios, de uma carta de apresentação da pesquisa com endereço de e-mail para envio 
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da resposta, em caso de o ex-aluno se interessar por fazer o retorno por meio eletrônico. 
Todos acataram a sugestão do professor, considerando-a interessante. Passando à 
discussão do quarto item da pauta, a servidora Dulce Mary Rosa Pontes informou sobre 
a visita in loco de comissão para reconhecimento do Curso de Engenharia de Petróleo e 
Gás, que seria realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2010, devendo a CPA/UFF 
preparar o material para apresentar à referida comissão, os trabalhos desenvolvidos pela 
instituição no projeto de avaliação institucional. Após ouvir a servidora, o prof. Renato 
Crespo solicitou à servidora Marilene Sinder que providenciasse o referido material. 
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, vinte e quatro de setembro de dois mil e dez. 

 


