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Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e sete, 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, Maria 
Cindra Fonseca, Maria Felisberta Baptista da Trindade, Sidênia Alves Sidrião de Alencar, 
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 – Instalação da Comissão Permanente de Avaliação da 
UFF – CPA/UFF – mandato 2007/2008; 2 – Apresentação dos novos membros da CPA/UFF; 3 
– Informes dos trabalhos realizados pela CPA anterior; 4 – Encaminhamentos e 5 – Assuntos 
gerais. Em relação ao primeiro item da pauta, o Prof. Walber instalou a comissão, pedindo que 
todos fizessem a apresentação aos demais. Terminada a apresentação dos membros da 
comissão, os presentes passaram à discussão de um calendário de reuniões da CPA e então 
decidiram que as reuniões ordinárias da Comissão seriam realizadas a cada primeira segunda-
feira de cada mês, podendo reunir-se em caráter extraordinário, sempre que necessário. Após 
essa decisão, a Profª. Sidênia retirou-se da reunião por necessidade de atendimento a um 
compromisso agendado antes da convocação para a reunião da CPA. Dando prosseguimento,  o 
Prof. Walber passou ao item 3 da pauta, fazendo um resumo do trabalho realizado na UFF em 
relação à avaliação institucional, destacando o que foi realizado pela CPA anterior, que iniciou 
o processo de avaliação na UFF a partir das determinações do SINAES (Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior). Explicou todo o procedimento adotado pela CPA, 
informando que o processo ainda não havia sido concluído, tendo em vista que o INEP 
(Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) ainda não enviou à UFF a 
Comissão de Avaliação Externa, última etapa do processo, nos termos do SINAES. Em 
seguida, informou como está organizada, administrativamente, a avaliação institucional na UFF 
e a relação entre a PLAV (Coordenadoria de Avaliação da UFF, ligada à PROPLAN – Pró-
Reitoria de Planejamento) e a CPA (Comissão Própria de Avaliação da UFF), criada por força 
da Lei 10.861/04. Fazendo uso da palavra, a Profª. Maria Cindra, coordenadora da PLAV, 
informou sobre as dificuldades que a PLAV vem encontrando na condução dos seus trabalhos, 
devido à falta de recursos materiais e humanos, destacando o fato de a Coordenadoria não 
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contar, nem mesmo, com uma mesa. Em seguida, a servidora Liane, fazendo uso da palavra, 
destacou a dificuldade que a Comissão de Avaliação da Escola de Engenharia encontrou na 
realização do seu processo de auto-avaliação, considerando a dificuldade apresentada pela 
matriz de avaliação, destacando a dificuldade de consolidação e interpretação dos dados 
disponíveis. Sugeriu que, como trabalho da nova comissão, seja realizada a simplificação da 
matriz e a construção de instrumentos que possam facilitar a interpretação, a análise e a 
consolidação dos dados. Dando prosseguimento à reunião, o Prof. Walber passou ao item 4 da 
pauta. Como encaminhamento dos trabalhos da CPA, sugeriu que todos fizessem a leitura da 
proposta de Regimento Interno da CPA, que deve ser encaminhada ao CUV (Conselho 
Universitário), para aprovação. Todos concordaram com a proposta do professor e decidiram 
pela inclusão do assunto na pauta da reunião da CPA a ser realizada no dia 03/12/07. Em 
relação ao último item da pauta, a servidora Marilene Sinder informou que a CGU 
(Controladoria Geral da União), em auditoria à UFF, solicitou informações à PLAV acerca da 
avaliação institucional na UFF e que a PLAV havia respondido à solicitação do auditor, sem 
que tivesse ainda recebido retorno do mesmo. Nada mais havendo a considerar, o presidente 
encerrou a reunião e eu, Marilene Sinder, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos 
presentes. Niterói, 05 de novembro de 2007. 

 


