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Aos dezesseis dias do mês de junho 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, Maria Felisberta Baptista da 
Trindade e Marilene Sinder. Os professores Regina Célia Moreth Bragança, José Carlos Vieira 
Trugilho, Antônio de Pádua Brito Serbeto, Maria Cindra da Fonseca e as servidoras Liane 
Regina Maggioni Silva Antunes e Nancy Gondim Pedrozo justificaram sua ausência. Os 
demais membros da Comissão não apresentaram justificativa para o não comparecimento. 
Mesmo contando com uma baixa presença, os membros da Comissão presentes decidiram 
promover uma discussão dos pontos da pauta, estando conscientes da impossibilidade de 
proceder a qualquer deliberação: 1 – Leitura da ata da reunião anterior; 2 – Segundo ciclo da 
avaliação institucional; 3 – Avaliação institucional pelos técnico-administrativos; 4 – Assuntos 
gerais. A leitura da ata não foi realizada, dada a impossibilidade de sua aprovação, por falta de 
quorum. Em relação ao segundo item da pauta, a discussão envolveu a necessidade de a CPA-
UFF buscar alternativas para a mobilização da comunidade acadêmica no sentido de promover 
um processo de auto-avaliação. Também foi considerado o fato de a CPA-UFF estar 
aproveitando, para fins de avaliação, os projetos encaminhados pelas unidades à comissão 
mista do REUNI. Todos concordaram que o material contém dados importantes que podem ser 
considerados num processo de avaliação institucional e que, por isso, não seria produtivo exigir 
das unidades acadêmicas a realização de trabalho similar com vistas à avaliação. Dando 
continuidade à conversa, a servidora Marilene Sinder informou aos presentes que a CPA-UFF 
foi convidada a participar da elaboração do projeto de avaliação funcional dos servidores 
técnico-administrativos, para fins de progressão funcional e que, em função do convite, já 
havia participado, com a equipe da Superintendência de Recursos humanos, de uma reunião 
com tal finalidade. Todos concordaram com a participação da CPA-UFF no trabalho e com o 
fato de a servidora já ter participado em uma ocasião. Nada mais havendo a considerar, o 
presidente encerrou a discussão do dia e eu, Marilene Sinder, lavrei a presente ata, que vai 
assinada por mim e pelo Prof. Walber Paschoal da Silva, Presidente da Comissão . Niterói, 16 
de junho de 2008. 


