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Aos vinte e cinco dias do mês de abril 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 e Sandra Maria dos Santos Teixeira. 
Registrou-se a ausência justificada de José Chacon de Assis. Com a 
palavra, o Presidente da CPA, Roberto da Silva Fragale Filho, apresentou a 
pauta, cujo primeiro item consistia na instalação da Comissão, com 
apresentação de seus membros. Em seguida, foram suscitadas pelos 
membros Emmanuel Paiva de Andrade e Denize Ornelas Fontes Pereira 
algumas questões quanto à forma de constituição da CPA. Foram 
apresentados esclarecimentos pelo Presidente Roberto Fragale Filho, 
indicando que a atual composição da CPA atende, em virtude do atraso em 
relação aos prazos colocados pela Comissão Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (CONAES), a circunstâncias de urgência, estando 
prevista a implementação de sua regulamentação definitiva junto ao 
Conselho Universitário. Com isso, passou-se ao último ponto de pauta, que 
versava sobre o cronograma das atividades da CPA para os próximos dois 
meses. Após alguma discussão, foram definidas as duas próximas 
atividades: em 09 de maio de 2005, às 13h30min, reunião para fins de 
nivelamento dos membros da CPA e para início da discussão sobre o 
projeto de auto-avaliação da UFF; e, em 16 de maio de 2005, às 14h00min, 
reunião para concluir o projeto de auto-avaliação da UFF. Deliberou-se, 
ainda, que a data de realização do seminário de sensibilização da 
comunidade universitária será marcada oportunamente. Nada mais havendo 
a tratar, o Presidente encerrou a reunião e eu, Fátima Regina Brito, lavrei a 
presente ata, que vai assinada pelos presentes. Niterói, 25 de abril de 2005. 


