
 

 
 
 

 

 

   
 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE 

COMISSÃO PRÓPRIA DE 
AVALIAÇÃO (CPA)  

 

 

 

 

ATA DA QUINTA REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIA ÇÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (CPA-UFF)  

  

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e cinco, às dez 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), com a seguinte pauta: 1 – 
Finalização do Projeto de Avaliação da UFF, para encaminhamento ao Conselho Universitário 
e 2 – Assuntos gerais. Estiveram presentes os seguintes membros da Comissão: Roberto da 
Silva Fragale Filho,  José Henrique Valentim, Regina Célia Moreth Bragança e Marilene 
Sinder. Registrou-se a ausência justificada dos seguintes membros: Nancy Gondin Pedrozo, 
Emmanuel Paiva de Andrade, Francisco de Assis Palharini, Alexandre Albernaz Bibiani, 
Denize Ornelas Fontes Pereira, Sandra Maria dos Santos Teixeira e José Chacon de Assis. Com 
a palavra, o Presidente da CPA, Roberto da Silva Fragale Filho, deu início à reunião, 
perguntando se havia alguma sugestão de mudança e/ou aperfeiçoamento ao projeto, além das 
apresentadas durante o Seminário de Avaliação, ocorrido em 13 de junho. Foi então informado 
de que havia uma comunicação eletrônica enviada pelo Prof. Antônio da Costa Dantas, 
apresentando contribuição à redação referente à participação da sociedade civil nas Comissões 
de Avaliação das Unidades (CAUs). Examinando a sugestão, os presentes resolveram 
incorporá-la  à redação final. Em seguida, foram realizadas as alterações nos pontos destacados 
durante o Seminário e  concluída a redação do Projeto de Avaliação. Após a conclusão, foi  
discutida a forma de encaminhamento do Projeto ao Conselho Universitário e os presentes 
decidiram encaminhá-lo, através de memorando à Secretaria dos Conselhos Superiores, com 
cópia, acompanhada de ofício, ao Magnífico Reitor. Também decidiram solicitar, no 
documento de encaminhamento, a máxima urgência na apreciação do Projeto, dada a 
necessidade de a CPA encaminhá-lo com urgência à CONAES (Comissão Nacional de 
Avaliação do Ensino Superior), pois a UFF já se encontra fora do último prazo estabelecido por 
aquela Comissão para o cumprimento de tal exigência. Uma vez tomada essa decisão e nada 
mais havendo a considerar, o presidente encerrou a reunião e eu, Marilene Sinder, lavrei a 
presente ata, que vai assinada pelos presentes. Niterói, 23 de junho de 2005. 

 


