
     

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 
AVALIAÇÃO (CPA) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC). 

 
 
 
Aos oito dias do mês de julho de 2009 às 16:00 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 

docentes, Prof, André Jalles Monteiro, o representante dos técnico- administrativos José 

Lima Teixeira e o representante dos estudantes  Edianny Lima da Silva. O estudante 

Tobias Magalhães Rodrigues dos Reis justificou a sua ausência por motivo de trabalho.   

Na havendo quórum, o Prof. Wagner Andriola iniciou a reunião, sem caráter 

deliberativo, solicitando sugestão de ações para garantir quórum nas reuniões e dar  

continuidade aos trabalhos da CPA. O Prof. Jalles Monteiro propôs consulta de voto por 

e-mail e que a convocação das reuniões fosse por escrito com aviso de recebimento. Foi 

discutido um calendário de reuniões para o período 2009.2, planejado com reuniões 

quinzenais na 1ª e 3ª terças-feiras dos meses de agosto a dezembro, no horário de 16:00 

horas na SID. Em seguida, o Prof. Wagner Andriola distribuiu cópia da 48ª ATA do 

Conselho Universitário, que aprovou a atual composição da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) da UFC. Ainda sobre a CPA/UFC, O Prof.. André Jalles sugeriu 

incluir decisões acerca do seu funcionamento no Regulamento Interno da CPA, depois 

de discutida e aprovada a proposta do regulamento. O Prof. Wagner Andriola solicitou 

sugestões de indicadores para a Avaliação do Coordenador de Curso de Graduação, que 

faz parte do Sistema Integrado de  Auto-Avaliação Institucional (SIAVI). Todas as 

sugestões propostas e o Regulamento da CPA serão discutidos e aprovados na próxima 

reunião que ficou agenda para o dia 15 de julho de 2009 às 16:00 horas na Secretaria de 

Desenvolvimento Institucional (SID). 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 ata que será assinada por mim e pelos 

presentes. 

1. Wagner Bandeira Andriola ______________________________________________ 

 

2.André Jalles Monteiro __________________________________________________ 

 

3.José Lima Teixeira _____________________________________________________ 

 

4.Edianny Lima da Silva __________________________________________________ 

 

 

Fortaleza, 8 de julho de 2009. 


