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Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e cinco, às quatorze 
horas, reuniu-se, na sobreloja da Reitoria, à rua Miguel de Frias, nº 9, 
Icaraí, Niterói, a Comissão Própria de Avaliação da Universidade Federal 
Fluminense (CPA-UFF), com a presença dos seguintes membros: Roberto 
Fragale Filho, Emmanuel Paiva de Andrade, Francisco de Assis Palharini, 
José Henrique Valentim, Regina Célia Moreth Bragança, Marilene Sinder, 
Nancy Gondin Pedrozo, Alexandre Albernaz Bibiani, Denize Ornelas 
Fontes Pereira, Sandra Maria dos Santos Teixeira e Eliezer Reis, 
representando José Chacon de Assis. Com a palavra, o Presidente da CPA, 
Roberto Fragale Filho, solicitou a leitura da ata da reunião realizada em 25 
de abril de 2005, que foi aprovada por todos os membros. Em seguida, foi 
apresenta a pauta, que consistia de três itens: nivelamento dos membros da 
CPA, início da discussão sobre o projeto de auto-avaliação da UFF e 
assuntos gerais. No primeiro ponto de pauta, foi realizada, pelo Presidente, 
uma longa apresentação da trajetória da avaliação nos últimos dez anos, 
com especial atenção às inovações trazidas pela Lei nº 10.861/2004, que 
instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES). Em seguida, os membros da CPA apresentaram suas questões e 
dúvidas, expondo suas expectativas em relação à auto-avaliação na UFF. 
Com a palavra, o Professor Palharini enumerou as dificuldades enfrentadas 
enquanto presidia a antiga Comissão de Avaliação (CPAIUFF), no que foi 
respaldado pela Servidora Marilene Sinder, que disse ter percebido ser a 
falta de sensibilização da comunidade, naquele momento, o maior entrave 
ao êxito daquelas atividades. Em seguida, o Professor Fragale expressou 
não ver grandes mudanças nas circunstâncias de atuação da antiga 
CPAIUFF e a atual CPA-UFF, indicando que a sensibilização da 
comunidade deverá vir como conseqüência do processo de avaliação. 
Concluído o primeiro item da pauta, passou-se ao segundo ponto, que 
versava sobre o projeto de auto-avaliação da UFF, que fora enviado por 
correio eletrônico para todos os membros da CPA. Aberta a discussão, 
foram indicadas algumas sugestões para modificação do texto e sua 
posterior apresentação à comunidade. Os membros deliberaram por 
concluir a discussão na próxima reunião, indicando, antes, que o seminário 
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de sensibilização será realizado em 13 de junho de 2005, ao longo de todo 
o dia, no auditório do ICHF. Como nada foi suscitado em assuntos gerais e 
nada mais havia para tratar, o Presidente encerrou a reunião e eu, Fátima 
Regina Brito, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos presentes. 
Niterói, 9 de maio de 2005. 


