
       
 

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 
AVALIAÇÃO (CPA) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC). 

 
 
Aos 3 (três dias) do mês de novembro de 2009 (dois mil e nove) às 16:00 (dezesseis 
horas) realizou-se na Sala da Secretaria de Desenvolvimento Institucional (SDI) da 
Universidade Federal do Ceará (UFC) mais uma reunião ordinária da CPA, sob  a 
presidência do Prof. Wagner Bandeira Andriola. A referida reunião contou com a 
presença dos seguintes membros: José Lima Teixeira, representante dos técnico-
administrativos, Virginia Albino Vitoriano, representante da FIEC e dos estudantes 
Tobias Magalhães Rodrigues dos Reis e Robson Torres Bandeira. O Prof. André Jalles 
enviou e-mail justificando a sua ausência por motivo de compromisso no mesmo 
horário. Havendo quorum, o Prof. Wagner Andriola deu inicio a reunião agradecendo a 
presença de todos. Informes: O Prof. Wagner Andriola relatou os seguintes informes: 
Formação da comissão para preparar o ambiente e a documentação com vistas à 
recepção da Comissão do MEC para a Avaliação Externa na UFC em meados de 2010; 
reunião com o Diretor do Núcleo de Processamento de Dados (NPD) e com o pró-
Reitor de Graduação da UFC com vistas a ultimar as providências para teste do Sistema 
on-line de Avaliação Docente; pesquisa de Doutorado sobre o custo de alunos por curso 
na UFC; participação da UFC no Encontro das CPAs, a ser realizado em João Pessoa 
PB (27/11/09); proposta de reunião com os coordenadores dos cursos da  Educação à 
Distância (EaD) e a CPA para discutir  o processo de avaliação dos cursos semi-
presenciasis. Primeira Matéria: Aprovação da atas de nº 8 e 9. Depois da leitura das 
atas, as mesmas foram postas em votação, sendo aprovadas por unanimidade. Segunda 
Matéria: Aprovação do Calendário de Reunião da CPA/2010.1. O Prof. Wagner 
Andriola sugeriu que o calendário das reuniões da CPA para o período 2010.1 
continuasse com reuniões às terças-feiras no horário das 16:00 horas, nos meses de 
fevereiro (23), março (02 e16), abril (06 e 20), maio (04 e18) e junho (1 e 15), com 
recesso nos messes de janeiro e julho. Posta em votação a matéria foi aprovada por 
unanimidade e o calendário será disponibilizado no site da UFC. Terceira Matéria: 
Realização do 3º Fórum das CPAs. O Prof. Wagner Andriola colocou em discussão a 
realização do 3º Fórum a ser promovido pela UFC em 2010 com o objetivo de trocar 
experiências com as IES públicas e privadas do Ceará. A senhora Virginia Vitoriano 
sugeriu que o Fórum fosse realizado depois da Avaliação Externa. A discussão para a 
elaboração do Instrumento de Avaliação do Coordenador de Curso de Graduação foi 
encaminhado como pauta para a próxima reunião. 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. 
1. Wagner Bandeira Andriola_______________________________________________ 
2. José Lima Teixeira ____________________________________________________ 
3.VirginiaAlbnoVitoriano__________________________________________________ 
4. Robson Torrs Bandeira_________________________________________________  
5. Tobias Magalhães Rodrigues dos Reis ____________________________________ 

 
Fortaleza, 3 de novembro de 2009. 


