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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (CPA-UFF)  

 

Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e oito, às quatorze horas, reuniu-se, 
na sobreloja da Reitoria, à rua Miguel de Frias, número nove, Icaraí, Niterói, a 
Comissão Própria de Avaliação da Universidade Federal Fluminense (CPA-UFF). 
Estiveram presentes os seguintes membros da Comissão: Walber Paschoal da Silva, 
José Carlos Vieira Trugilho, Regina Célia Moreth Bragança, Maria Felisberta Baptista 
da Trindade, Guilherme Brandt de Oliveira, Liane  Regina  Maggioni  Silva Antunes e 
Marilene Sinder. Os demais membros justificaram sua ausência. Com a palavra, o 
Presidente da CPA, Walber Paschoal da Silva, deu início à reunião, fazendo a leitura da 
pauta: 1 –Leitura da ata da reunião de 03/12/07; 2 – Regimento da CPA; 3 – Assuntos gerais. Em 
relação ao primeiro item da pauta, a leitura da ata da reunião do dia 03/12/07 não foi 
realizada, devendo ocorrer na reunião do mês de abril, dada a urgência de discussão do 
segundo item da pauta: Regimento da CPA. Todos os presentes realizaram, 
minuciosamente, a leitura da proposta de regimento elaborada e fizeram uma análise e 
discussão de todo o seu conteúdo. Terminado o trabalho, o documento foi aprovado por 
unanimidade. Todos concordaram, no entanto, que o texto deveria ser encaminhado a 
todos os membros da Comissão para ciência e possíveis aperfeiçoamentos, antes do seu 
encaminhamento ao Conselho Universitário, no dia 10 de março de 2008. Dando 
continuidade à reunião, foi posto em discussão o calendário de reuniões da CPA-UFF. 
Após algumas considerações, ficou deliberado que as reuniões da Comissão serão 
realizadas não mais na 1ª segunda-feira de cada mês, mas na 3ª segunda-feira de cada 
mês, devendo ser realizada na 4ª segunda-feira, em caso de coincidência de feriados. 
Nada mais havendo a considerar, o presidente encerrou a reunião e eu, Marilene Sinder, 
lavrei a presente ata, que vai assinada pelos presentes. Niterói, 03 de março de 2008. 


