
       

 
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO (CPA) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC). 
 
 
 
Aos vinte e seis dias do mês de junho de 2009 às 10:00 na Sala da Secretaria de 

Desenvolvimento Institucional (SDI) da Universidade Federal do Ceará (UFC) 

reuniram-se o Presidente da CPA, Prof. Wagner Bandeira Andriola , o representante dos 

técnico- administrativos José Lima Teixeira e o representante dos estudantes Tobias 

Magalhães Rodrigues dos Reis. O prof, André Jalles justificou a sua ausência por 

motivo de participação em reunião do IBGE previamente agendada e que ocorreria no 

mesmo horário. O prof. Wagner Andriola iniciou a reunião explicando que a mesma não 

tinha caráter deliberativo por falta de quórum qualificado, mas aproveitou o momento 

para discutir idéias e princípios acerca da Auto-Avaliação Institucional da UFC, dentre 

as quais: ênfase nos cursos de graduação; ênfase na avaliação do desempenho dos 

professores: ênfase na avaliação do coordenador do curso: ênfase na avaliação das 

condições de funcionamento dos cursos de graduação: ênfase na organização de 

indicadores de desempenho dos cursos de graduação, principalmente os voltados à 

mensuração da eficiência; ênfase no uso das TIC para que as referidas sistemáticas de 

avaliação componham um sistema informatizado, que funcione on line e que permita 

diagnósticos processuais. Foi informado pelo Prof. Wagner Andriola do sistema on line 

para avaliação dos professores pelos alunos, que está sendo atualmente testado no curso 

de Sistemas de Informação do Campus da UFC em Quixadá. Foi discutida também uma 

proposta para o calendário de reuniões da CPA para o período 2009.2. Ao final, foi 

entregue cópia do Regulamento da CPA para ser apreciado e discutido na próxima 

reunião que ficou agenda para o dia 1º de julho de 2009 às 16:00 na Pró-Reitoria de 

Graduação (PROGRAD). Não havendo mais nada a tratar, o Prof. Wagner Andriola deu 

por encerrada a reunião.  

 

Eu, José Lima Teixeira lavrei a referida ata que será assinada por mim e pelos presentes. 

 

1. Wagner Bandeira Andriola_______________________________________________ 

 

2. José Lima Teixeira_____________________________________________________ 

 

3. Tobias Magalhães Rodrigues dos Reis______________________________________ 

 

 

Fortaleza, 26 de junho de 2009. 


