
       

 
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO (CPA) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC). 
 
 
Ao primeiro dia do mês de julho 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 , o representante dos 

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

Magalhães Rodrigues dos Reis e Edianny Lima da Silva. O prof, André Jalles justificou 

a sua ausência por motivo de participação em reunião com Reitor da UFC previamente 

agendada e que ocorreria no mesmo horário e a funcionária A Sra. Lucineide justificou 

sua ausência por motivo de acompanhamento do filho ao médico. O prof. Wagner 

Andriola iniciou a reunião explicando, mais uma vez, que a mesma não tinha caráter 

deliberativo por falta de quórum qualificado, mas aproveitou o momento para discutir 

acerca da representatividade da CPA. A esse respeito, foi sugerido pela estudante 

Edianny, a criação de um suplente para cada segmento acadêmico, a fim de garantir o 

fórum qualificado nas reuniões da CPA. Foi discutido também um calendário de 

reuniões ordinárias quinzenais para o período 2009.2, no horário de 16:00 horas às 

terças ou às quintas-feiras. O prof. Wagner informou sobre o Recredenciamento da UFC 

junto ao MEC através da avaliação externa agendada para agosto/setembro de 2009 e 

apresentou o Sistema Integrado de Avaliação Institucional (SIAVI), que está sendo 

desenvolvido no Campus de Quixadá, e que será futuramente implantado na UFC. O 

SIAVI está focado nos cursos de graduação por conta expansão e da criação de novos 

cursos, sendo subdividido em módulos de avaliação direcionado ao desempenho dos 

professores; do coordenador do curso; das condições de funcionamento dos cursos de 

graduação; da organização de indicadores de desempenho dos cursos de graduação com 

ênfase na mensuração da eficiência e no uso das Tecnologias da Informação (TIC). 

Todas as sugestões propostas e o Regulamento da CPA serão discutidos e submetidas à 

aprovação na próxima reunião da CPA, que ficou agenda para o dia 8 de julho de 2009 

às 14:00 horas na Secretaria de Desenvolvimento Institucional (SID). 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______________________________________ 

 

4. Edianny Lima da Silva _________________________________________________ 

 

 

Fortaleza, 1º de julho de 2009. 


