
      

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 
AVALIAÇÃO (CPA) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC).

Aos  seis  dias  do  mês  de  outubro  de  2009  às  16:00  horas  realizou-se,  na  sala  da 
Secretaria de Desenvolvimento Institucional (SDI) da Universidade Federal do Ceará 
(UFC), reunião ordinária da Comissão Própria de Avaliação (CPA), sob  a presidência 
do Prof.  Wagner Bandeira  Andriola.  A referida reunião contou com a presença dos 
seguintes membros: Sr. José Lima Teixeira, representante dos técnico-administrativos e 
os estudantes Sra. Edianny Lima da Silva e Sr. Tobias Magalhães Rodrigues dos Reis. 
O Prof. Wagner Andriola iniciou a reunião justificando a ausência do Prof. André Jalles 
e da Sra. Virgínia Vitoriano, representante da FIEC, por motivo de compromissos de 
ambos  no mesmo horário.  Não havendo quorum,  o Prof.  Wagner  Andriola  colocou 
como pauta única  a  continuidade da discussão acerca do Instrumento de Avaliação do 
Professor pelos alunos. O Prof. Wagner sugeriu  a leitura do questionário, analisando 
cada  preposição   para  a  elaboração  do  texto  final.  Foram  discutidas  as  seguintes 
dimensões  que  compõem  o  instrumento  de  avaliação  do  professor:  Planejamento, 
Didática, Relacionamento e Avaliação da Aprendizagem. O técnico-administrativo José 
Lima sugeriu modificações nas escalas de respostas às questões. Os estudantes Edianny 
Lima  e  Tobias  Rodrigues  contribuíram  com  a  discussão  colocando  a  posição  do 
segmento discente acerca da avaliação do professor pelos sues alunos. A discussão foi 
muita produtiva e cada membro da CPA pode contribuir para a redação do documento 
de acordo com o seu ponto de vista.  As considerações da comissão foram incluídas na 
versão  final  do  referido  instrumento.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Prof.  Wagner 
Andriola  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.
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Fortaleza, 6 de outubro de 2009.


