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Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, 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, Walber Paschoal da Silva e Marilene Sinder. 
Compareceram, ainda, como convidadas, as professoras Gerlinde Agate Platais Brasil 
Teixeira e Virgínia Dresch e a servidora Débora de Souza Janoth Fonseca. O prof. 
Marcos de Oliveira Pinto e a representante da comunidade Maria Felisberta Baptista da 
Trindade justificaram sua ausência. Os demais não apresentaram justificativa para o 
não comparecimento. A reunião fora convocada para a discussão da seguinte pauta: 1 – 
Recomposição da CPA-UFF; 2 – Sistema de Avaliação Institucional (SAI) da UFF; 3 –
 Criação das comissões locais de avaliação, nas unidades acadêmicas; 4 – Assuntos 
gerais. O prof. Renato Crespo Pereira, presidente da Comissão, iniciou a reunião 
apresentando a pauta e perguntando se havia alguma necessidade de modificação. 
Todos concordaram com a sua manutenção. Iniciando a discussão sobre o primeiro 
item, informou que havia solicitado ao gabinete do Reitor as providências no sentido de 
substituir os membros da CPA/UFF que haviam solicitado desligamento – Alexandre 
Kehrig Veronese de Aguiar e Regina Célia Moreth Bragança, além da servidora Dulce 
Mary Rosa Pontes, representante dos servidores técnico-administrativos e José Geraldo 
Lamas Leite, representante da comunidade,  por não comparecerem às reuniões da 
Comissão, repetidas vezes, sem a apresentação de justificativa. Informou, ainda, que 
havia uma dificuldade em relação à representação estudantil, na Comissão, já que o 
Diretório Central dos Estudantes havia recebido o memorando solicitando a indicação, 
mas não havia se pronunciado. As professoras Gerlinde e Virgínia se prontificaram, 
então, a indicar um aluno, dos seus respectivos cursos, para que o Reitor tivesse opções 
para a composição da Comissão, na possibilidade de o DCE continuar sem a necessária 
resposta. Após essa colocação, o prof. Renato Crespo iniciou a discussão do segundo 
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item da pauta pela apresentação do SAI (Sistema de Avaliação Institucional da UFF) e 
informação sobre o seu funcionamento. Falou sobre os processos de avaliação de 
disciplinas, institucional e autoavaliação pelos professores e alunos, além da recém-
criada rotina de avaliação dos egressos. Os professores Walber Paschoal da Silva e 
Virgínia Dresch fizeram uso da palavra, em seguida, para afirmarem a necessidade de 
se fazer a sensibilização dos envolvidos (professores e alunos) para uma participação 
mais efetiva na avaliação. Todos manifestaram apoio às colocações dos professores. 
Em seguida, foi dado início à discussão do terceiro item da pauta. Fazendo uso da 
palavra, o prof. Renato Crespo falou sobre a formação de comissões de avaliação 
locais, em cada unidade acadêmica da sede e do interior, como estratégia de execução 
do projeto de autoavaliação da UFF. Essas comissões seriam as responsáveis pela 
condução do processo de avaliação no âmbito de cada unidade e curso, sob a orientação 
da CPA/UFF.  Todos os presentes manifestaram apoio à ideia da criação das comissões 
locais. A discussão, em seguida, se deu em torno de como a CPA deveria fazer sua 
abordagem, no sentido de mobilizar as unidades para a condução do processo de 
criação de suas comissões. O prof. Renato Crespo sugeriu, então, o encaminhamento da 
proposta aos coordenadores de curso, pelas vias do Fórum de Coordenadores. As 
professoras Gerlinde e Virgínia acrescentaram à sugestão de encaminhamento da 
proposta ao Fórum, a ideia de sugerir aos coordenadores a criação das comissões de 
avaliação próximas aos NDE dos respectivos cursos, isto é, fazer com que pelo menos 
um membro do NDE de cada curso integrasse a comissão de avaliação local, facilitando 
o intercâmbio entre a avaliação e a gestão dos cursos. Todos concordaram com a 
proposta apresentada pelo prof. Renato, acrescida da sugestão apresentada pelas 
professoras Gerlinde e Virgínia. 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, 28 de setembro de 2012. 

 

 


