
 
 

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 
AVALIAÇÃO (CPA) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC). 

 
 
Ao 1° dia do mês de dezembro de 2009 às 16:00 horas realizou-se na Sala da Secretaria 
de Desenvolvimento Institucional (SDI) da Universidade Federal do Ceará (UFC) mais 
uma 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, José Lima Teixeira, representante dos técnico-administrativos, Virginia 
Albino Vitoriano, representante da FIEC e do estudante Tobias Magalhães Rodrigues 
dos Reis. O estudante Robson Torres Bandeira enviou email justificando a sua ausência 
por motivo de compromisso no mesmo horário. Havendo quorum, o Prof. Wagner 
Andriola deu inicio a reunião agradecendo a presença de todos. Primeira Matéria: 
Aprovação da ata de nº 11. Após a leitura da ata, a mesma foi posta em votação, sendo 
aprovada por unanimidade. Segunda Matéria: Discussão acerca do Instrumento de 
Avaliação do Coordenador do Curso de Graduação. Dando continuidade à discussão do 
questionário de Avaliação do Coordenador de Curso de Graduação, o Prof. Wagner 
Andriola apresentou a versão do documento, com as alterações sugeridas pelos 
membros da CPA. Foi realizada mais uma rodada de discussão para fechar o 
questionário e aprovado um pré-teste com alunos de graduação do Centro de 
Humanidades e do Centro de Ciências Agrárias a ser aplicado pelos membros José Lima 
e Tobias Rodrigues respectivamente. Informes: o Prof. Wagner Andriola informou do 
lançamento do Anuário Estatístico da UFC/2009 (ano base 2008), destacando a 
relevância da iniciativa da PRPL/UFC em disponibilizar para a sociedade dados 
institucionais nas suas diversas áreas de atuação. Enfatizou também a importância do 
conteúdo do anuário para a elaboração do Relatório da Auto-Avaliação Institucional da 
UFC, visto contar com relevante arsenal de dados. O Prof. Wagner Andriola falou da 
sua participação no Encontro das CPAS do Nordeste realizado na Paraíba (27/11/2009), 
ressaltando a solicitação de proposta de realização do Fórum das CPAs na UFC em 
2010. Informou ainda sobre a realização de pesquisa acerca dos impactos sociais 
decorrentes da expansão da UFC para o interior, sob a perspectiva dos professore e dos 
alunos. O estudo está sendo executado nos Campis de Quixadá, Sobral e Cariri, e os 
resultados estarão incorporados ao Relatório de Auto-Avaliação da UFC - 2010. 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 pelos presentes. 
1. Wagner Bandeira Andriola_____________________________________________ 
2. André Jales Monteiro__________________________________________________ 
3. José Lima Teixeira ___________________________________________________ 
4.Virginia AlbnoVitoriano________________________________________________ 
5. Tobias Magalhães Rodrigues dos Reis ____________________________________ 

 
Fortaleza,1º de dezembro de 2009. 


