
       

 

 

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 
AVALIAÇÃO (CPA) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC). 

 
 
 
Ao primeiro dia do mês de setembro 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, e os membros 

André Jalles Monteiro, Virgínia Albino Vitoriano, José Lima Teixeira, Edianny Lima 

da Silva e Tobias Magalhães Rodrigues dos Reis. O Prof. Wagner Andriola iniciou a 

reunião apresentando a Sra. Virgínia Vitoriano, representante da FIEC na CPA, 

aproveitando o momento para esclarecer sobre o funcionamento da CPA/UFC. Em 

seguida, O prof. Wagner Andriola fez a leitura da Ata nº 5, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Como pauta única, foi aberta a discussão acerca do Regimento Interno da 

CPA. O Prof. Wagner sugeriu a leitura do Regimento, analisando-o detalhadamente 

com vistas à aprovação da versão final. O Prof. André Jalles destacou que o texto do 

regimento deveria estar em consonância com a Lei 10.861/SINAES que orienta a 

composição da CPA, tendo sido esclarecido pelo Prof. Wagner Andriola que o mesmo 

estava em estrita consonância com a legislação em vigor. 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, considerando a legislação pertinente. As considerações 

da comissão foram incluídas no texto final que será aprovado na próxima reunião. Ao 

final da reunião, o Prof. Wagner Andriola solicitou ao Prof. André Jalles que verificasse 

junto à Pró-Reitoria de Graduação como a participação dos membros discentes da CPA 

poderia ser aproveitada como Crédito Complementar às atividades acadêmicas. 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 

por mim e pelos presentes. 

 

1. Wagner Bandeira Andriola_______________________________________________ 

 

2 André Jalles Monteiro__________________________________________________ 

 

3. Virgínia Albino Vitoriano_______________________________________________ 

 

4.José Lima Teixeira ____________________________________________________ 

 

5.Tobias Magalhães Rodrigues dos Reis_____________________________________  

 

6.Edianny Lima da Silva__________________________________________________ 

 

 

Fortaleza, 1 de setembro de 2009. 


