ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE
AVALIAÇÃO (CPA) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC).

Aos quinze dias do mês de setembro de 2009 (dois mil e nove) às 16h30mim (dezesseis
horas e trinta minutos) realizou-se na Sala da Secretaria de Desenvolvimento
Institucional (SDI) da Universidade Federal do Ceará (UFC) reunião ordinária da CPA,
sob a presidência do Prof. Wagner Bandeira Andriola. A referida reunião contou com a
presença dos seguintes membros: Prof. André Jalles Monteiro, Virgínia Albino
Vitoriano, representante da FIEC, José Lima Teixeira, representante dos TécnicoAdmiistrativos e os estudantes Edianny Lima da Silva e Tobias Magalhães Rodrigues
dos Reis. Havendo quorum, o Prof. Wagner Andriola deu inicio a reunião agradecendo
a presença de todos e colocou em votação a pauta da reunião, que foi aprovada por
unamidade. Primeira Matéria: Aprovação do Regimento Iinterno da CPA/UFC. O
Prof. Wgner Andriola relatou a matéria referente ao texto final do Regimento. Posta em
votação a matéria foi aprovada por unanimidade. Segunda Matéria: Discussão acerca
do Instrumento de Avaliação do Professor pelos alunos: O Prof. Wagner Andriola
apresentou um questionário de avaliação dos docentes por discentes para a apreciação
da comissão a partir da leitura do documento e reflexão de cada ponto. A estudante
Edianny Lima colocou que o texto estava muito repetitivo e sugeriu uma síntese dos
itens comuns. Para a comissão o questionamento levou em consideração as questões
pertinentes acerca da avaliação do professor pelo aluno. Não foi possível concluir a
discussão devido ao tempo. O Prof. Wagner Andriola sugeriu dar continuidade da
discussão na próxima reunião, onde todos levariam suas contribuições para a elaboração
da versão final do questionário de avaliação do professor pelo aluno. 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 por todos os 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, 15 de setembro de 2009.

