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

Aos vinte e sete dias do mês de março 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, Marilene Sinder,  
Débora de Souza Janoth Fonseca e Liliana Hochman Weller, representante suplente da 
sociedade civil organizada. Também estiveram presentes os professores Cícero Mauro 
Fialho Rodrigues e Jandira Motta, representantes da Comissão de Orçamento e Metas 
do PDI-UFF (Plano de Desenvolvimento Institucional da UFF). O prof. Walber 
Paschoal da Silva justificou sua ausência. A reunião fora convocada para discussão da 
seguinte pauta: 1 - Leitura da ata da reunião anterior; 2 - Planejamento e avaliação 
institucional - presença de representantes da Comissão Mista de Orçamento e Metas do 
PDI-UFF; 3 - Atividades da CPA/UFF para 2015; 4 - Calendário de reuniões 2015; 5 - 
Novas normas para elaboração do relatório anual da CPA - Notas Técnicas 
INEP/DAES/CONAES 62 e 65/14; 6 - Novo instrumento de avaliação de cursos de 
graduação - Nota Técnica DAES/INEP n° 8/15; 7 - Recomposição da CPA/UFF e 8 - 
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 aprovada por unanimidade. Em seguida, o prof. Renato Crespo Pereira passou ao 
segundo item da pauta, dando a palavra à profª. Jandira Motta, que passou a explicar os 
novos procedimentos adotados pela administração central da Universidade para a 
alocação dos recursos destinados ao PDI. A professora informou que o planejamento 
anual havia ficado a cargo do gabinete do Reitor, devendo ser realizado a partir das 
demandas colocadas em reuniões semanais dos dirigentes (pró-reitores e 
superintendentes). Para a elaboração dos planos de ação, seriam utilizadas as 
informações geradas pelos processos de avaliação propostos pela CPA-UFF e pelos 
relatórios de avaliação externa dos cursos de graduação. A apresentação dos projetos 
seria de responsabilidade dos gestores. Todos os projetos executados seriam avaliados. 



 

 2

Com essa metodologia de gestão dos recursos do PDI, procurar-se-ia alcançar a relação 
desejada entre avaliação e planejamento, no âmbito da Universidade, vinculando-se os 
trabalhos da CPA ao desenvolvimento institucional. Segundo a professora, os 
procedimentos de gestão dos recursos seriam divulgados no Fórum de Diretores, para 
que estes levassem as informações para discussão em suas unidades. A profª. Gerlinde 
Agate Platais Brasil Teixeira fez uso da palavra, neste momento, para falar sobre a necessidade de 
se estabelecer procedimentos de controle e avaliação dos projetos de aplicação dos recursos e 
também da necessidade de cruzamento dos indicadores do PDI e das avaliações realizadas pela 
CPA/UFF. Todos concordaram com as colocações da professora e a profª. Jandira Motta encerrou 
sua exposição, respondendo à profª. Gerlinde  que estas também eram preocupações da comissão 
responsável pelo PDI. Após alguns pronunciamentos dos presentes acerca da contribuição dada pela 
presença dos professores Cícero e Jandira à reunião da CPA/UFF, para esclarecimento da proposta 
da administração  central da Universidade a respeito da gestão dos recursos destinados ao PDI, eles 
se retiraram da reunião. Dando início, neste momento, à discussão do terceiro item da pauta, o 
professor Renato Crespo solicitou à servidora Débora de Souza Janoth Fonseca que 
verificasse a disponibilidade ou não de recursos do PDI para a avaliação institucional e 
a servidora informou que havia disponibilidade de recursos para pagamento de bolsas. 
Diante da informação prestada, o prof. Renato Crespo sugeriu que fosse marcada uma 
reunião com a equipe do IdUFF para definição de uma agenda de trabalho em relação 
ao SAI (Sistema de Avaliação Institucional), visando ao planejamento da utilização dos 
recursos disponíveis. Todos concordaram com a sugestão apresentada pelo professor. 
Em seguida, a servidora Marilene Sinder falou sobre a necessidade de reserva de 
recursos para implementação da avaliação dos serviços da UFF, prevista para 2015, 
com a necessidade de reprodução dos instrumentos e aquisição de urnas coletoras. Em 
relação a essa demanda, os presentes decidiram incluí-la como prioridade, devendo ser 
viabilizada com os recursos disponíveis, após a liberação dos mesmos por parte da Pró-
reitoria de Planejamento. Dando prosseguimento à reunião, o prof. Renato Crespo 
passou ao quarto item da pauta, perguntando aos presentes se concordavam que as 
reuniões ordinárias da CPA/UFF continuassem a ser realizadas na primeira 6ª feira de 
cada mês, sendo adiada para a segunda 6ª feira do mês, em caso de feriado ou recesso. 
Todos concordaram com a manutenção do dia, sugerindo, também, a permanência do 
horário – 10 horas. Neste momento, então, foi iniciada a discussão referente ao quinto 
item da pauta, com a colocação, pela servidora Marilene Sinder, acerca da divulgação 
das Notas Técnicas INEP/DAES/CONAES 62 e 65/14, que versando, respectivamente, 
sobre a estrutura do Relato Institucional e sobre novas orientações para a elaboração do 
relatório anual de avaliação institucional, sob responsabilidade da CPA. Em relação à 
elaboração do Relato Institucional, o prof. Renato Crespo apresentou a sugestão de 
constituição de uma comissão com representação dos setores envolvidos no 
fornecimento das informações necessárias a sua elaboração – Prograd, PDI, PI, Cead e 
CPA. Todos concordaram com a sugestão apresentada pelo professor. Em seguida, foi 
abordado o sexto item da pauta, com a ciência aos presentes, pelo prof. Renato Crespo, 
da existência de novo instrumento de avaliação de cursos de graduação. Após esse 
procedimento, foi iniciada a discussão do sétimo item da pauta, com considerações 



 

 3

acerca da necessidade de recomposição da CPA-UFF, com a substituição, por 
solicitação, da profª. Virginia Dresch e do aluno Raphael Louro Lopes, além do prof. 
Marcos de Oliveira Pinto, por não comparecimento às reuniões da Comissão. A esse 
respeito, o prof. Renato Crespo sugeriu dar ciência da situação ao Gabinete do Reitor, 
para que as providências fossem tomadas pelo Magnífico Reitor. Todos concordaram 
com a sugestão do professor. 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, 27 de março de 2015. 

 

 

 


