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Aos dezenove dias do mês de maio 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 e Marilene Sinder. Os professores Antônio de Pádua Brito Serbeto, Maria 
Cindra da Fonseca, Jorge Nassim Vieira Najar e as servidoras Liane Regina Maggioni 
Silva Antunes e Nancy Gondim Pedrozo justificaram sua ausência. Os demais membros 
não apresentaram justificativa para o não comparecimento. Com a palavra, o Presidente 
da CPA-UFF, Prof. Walber Paschoal da Silva, deu início à reunião, fazendo a leitura da 
pauta: 1 – Relatório de encerramento dos trabalhos de campo da CGU com relação à 
CPA; 2 – Estratégias para obter maior participação das Unidades no processo de 
avaliação institucional; 3 – Segundo ciclo da avaliação institucional; 4 – Página da 
CPA na Internet; 5 – Assuntos gerais. Em relação ao primeiro item da pauta, o Prof. 
Walber apresentou cópia do parecer dos auditores da CGU (Controladoria Geral da 
União), referente à CPA-UFF. Os presentes observaram e fizeram considerações em 
torno do destaque presente no parecer: necessidade de a CPA-UFF ter um Regimento 
aprovado pelo Conselho Universitário e promover, junto à comunidade acadêmica, um 
processo de sensibilização para alcançar maior adesão dos seus segmentos à auto-
avaliação institucional. Passando a considerar o item 2 da pauta, o Prof. Walber propôs 
um trabalho da CPA-UFF junto ao Fórum de Diretores, visando sensibilizá-los para a 
necessidade de realização da avaliação institucional, especialmente quando da 
implementação do projeto de expansão do REUNI. Todos concordaram com o 
professor, apoiando a sugestão. Em relação ao item 3, foi colocada em discussão, pela 
Profª. Regina Moreth, a proposta de solicitação ao Magnífico Reitor de 
encaminhamento ao INEP de documento solicitando a prorrogação do prazo de 06 de 
junho para o envio do relatório de avaliação da Universidade, referente ao segundo 
ciclo de avaliação do SINAES. Todos concordaram com a proposta e a aprovaram por 
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unanimidade. Passando à discussão do quarto item da pauta, o Prof. Walber falou sobre 
a necessidade de uma atualização na página da avaliação da UFF na Internet,  
especialmente pelo fato de ter havido modificação na relação entre a PROPLAN (Pró-
Reitoria de Planejamento) e a CPA-UFF, com a desativação da PLAV (Coordenadoria 
de Avaliação). Em relação ao item 5 da pauta, foi confirmada a reunião de junho para o 
dia 16 de junho de 2008, tendo a Profª. Regina Moreth solicitado registro de sua 
impossibilidade de comparecimento à mesma por motivo de compromisso inadiável. 
Nada mais havendo a considerar, o presidente encerrou a reunião. Eu, Marilene Sinder, 
lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelo Prof. Walber Paschoal da Silva, 
Presidente da Comissão . Niterói, 19 de maio de 2008. 


