ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)
A quarta reunião da Comissão Própria de Avaliação da UFC (CPA Central/UFC) com as respectivas
Comissões Setoriais dos Centros e Faculdades (CPA's Setoriais), realizada às 9 horas do dia 15 de
dezembro de 2005, no Auditório Castello Branco, contou com significativa presença de seus
representantes, dada a atual conjuntura de paralisação dos docentes e dos servidores técnico
administrativos da UFC.
Estiveram presentes nessa última reunião 9 membros das comissões setoriais, correspondendo a
aproximadamente 20%. Foram justificadas as ausências do Prof. João Welliandre Carneiro e do Sr.
Elias Andrade Freitas. Com respeito aos componentes da CPA Central/UFC, estiveram presentes
30% dos seus membros, a saber: Prof. Wagner Bandeira Andriola, Profa. Lorita Marlene Freitag
Pagliuca e a Profa. Maria de Lourdes Peixoto Brandão.
A pauta abordou análise do contexto e da conjuntura atual que envolve a sistemática de avaliação
institucional da UFC; diagnóstico da participação da comunidade interna na atividade avaliadora;
apresentação de dados parciais resultantes da avaliação institucional; organização de pauta para as
atividades de 2006; reunião da CPA Central e um representante de cada CPA Setorial com o
Magnífico Reitor para solicitar maior apoio institucional à avaliação participativa; organizadas duas
subcomissões para tratar da organização de seminário interno na segunda quinzena de fevereiro de
2006, bem como de campanha de marketing interno visando dotar a comunidade interna de maiores
e melhores informações acerca da avaliação institucional.
Os representantes da Graduação e da PósGraduação, respectivamente, Profa. Lorita Marlene
Freitag Pagliuca e Profa. Maria de Lourdes Peixoto Brandão, forneceram informações acerca da
elaboração e validação dos questionários que serão utilizados com os coordenadores da pós
graduação (lato e stricto sensu) e da graduação, bem como com os discentes da graduação.
A CPA Central/UFC agradece a todos os presentes ao quarto encontro do processo de Avaliação
Institucional da UFC e informa que o calendário de atividades estará disponibilizados do Portal da
UFC.
Prof. Wagner Bandeira Andriola,
Presidente da CPA Central da UFC
Fortaleza, 15 de dezembro de 2005

