
       

 

 
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO (CPA) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC). 
 
 
 
Aos dezoito dias do mês de agosto de 2009, às 16:00 horas, na Sala da Secretaria de 

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

reuniram-se o Presidente da CPA, Prof. Wagner Bandeira Andriola, e os membros José 

Lima Teixeira, Edianny Lima da Silva e Tobias Magalhães Rodrigues dos Reis. O Prof. 

Wagner Andriola iniciou a reunião justificando o cancelamento da reunião do dia 3 de 

agosto de 2009 por motivo de compromisso institucional como representante da UFC na 

Comissão Estadual para instituição do prêmio Nacional de Gestão Escolar. Justificou 

também a ausência do Prof. Jalles Monteiro por motivo de participação em reunião a 

ocorrer no mesmo horário, na Pró-Reitoria de Graduação. Foram postos em votação e 

aprovação as atas da CPA e o calendário de reuniões da CPA para o período 2009.2. Foi 

posta em discussão, a indicação dos suplentes para os segmentos acadêmicos que 

compõem a CPA, sendo indicados os seguintes nomes: a Sra. Maria Sueli Maria de 

Araújo Cavalcante, do curso de Administração da FEAACS/UFC, como suplente dos 

docentes; o Sr. Robson Torres Bandeira do curso de Economia da FEAACS/UFC, como 

suplente dos discentes; a Sra. Laura Alves de Sousa, lotada na Pós-Graduação do Curso 

de Filosofia do CH/UFC, como suplente dos Técnico-Administrativos. A comissão 

iniciou e concluiu discussão coletiva sobre a proposta inicial do Regimento Interno da 

CPA, com vistas à definição da sua função, das suas atribuições e da sua representação. 

Foram incluídas as considerações oriundas da discussão coletiva, para a aprovação do 

texto definitivo na próxima reunião da CPA. Nada mais havendo de que tratar, o Prof. 

Wagner Andriola agradeceu o comparecimento dos presentes, e declarou encerrada a 

reunião, da qual, para constar, eu, José Lima Teixeira, lavrei a presente ata, por mim 

subscrita, a qual depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. 

 

1. Wagner Bandeira Andriola_______________________________________________ 

 

2. José Lima Teixeira ____________________________________________________ 

 

3. Tobias Magalhães Rodrigues dos Reis_____________________________________  

 

4. Edianny Lima da Silva__________________________________________________ 

 

 

Fortaleza, 18 de agosto de 2009. 


