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Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e cinco, às treze 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 – Prazo para as Unidades realizarem a auto-avaliação; 2 – Participação da CPA em mesa 
redonda na Agenda Acadêmica para discussão do valor das bolsas na UFF e 3 – Assuntos 
gerais. Estiveram presentes os seguintes membros da Comissão: Roberto da Silva Fragale 
Filho,  José Henrique Valentim, Regina Célia Moreth Bragança, Francisco de Assis Palharini, 
Nancy Gondin Pedrozo e Marilene Sinder. Registrou-se a ausência justificada dos seguintes 
membros: Emmanuel Paiva de Andrade, 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, fazendo a leitura da pauta: 1 – 
Prazos para as Comissões de Avaliação das Unidades realizarem a auto-avaliação; 2 – 
Participação da CPA em mesa na Agenda Acadêmica e 3 – Assuntos gerais. Dando início à 
discussão acerca dos prazos a serem dados às CAUs para realizarem o seu trabalho, foi 
discutida e aprovada a indicação de reelaboração do cronograma previsto no Projeto elaborado 
pela CPA, dada a conjuntura da greve dos servidores técnico-administrativos e docentes, que 
vem prejudicando o andamento dos trabalhos. Ainda em relação ao trabalho das CAUs, os 
presentes foram informados acerca de um levantamento realizado pela secretaria da PLAV 
sobre a situação nas Unidades, mostrando que existem comissões em funcionamento: no 
Instituto de Computação, na Faculdade de Engenharia, no Instituto de Matemática, na 
Faculdade de Nutrição, no Instituto de Biologia, no Instituto de Física, no Instituto de Ciências 
Humanas e Filosofia, no Instituto de Química e na Faculdade de Medicina. Finalizando a 
discussão sobre o andamento dos trabalhos de auto-avaliação, os professores Roberto Fragale e 
Palharini sugeriram que a CPA comece a estudar o formato do relatório final de avaliação da 
UFF a ser enviado ao INEP, em maio de 2006, bem como inicie o levantamento dos dados 
complementares, necessários à elaboração desse relatório. Encerrando a discussão sobre o 
assunto, ficou estabelecido que todos os trabalhos em andamento na PLAV serão parcialmente 
finalizados e reunidos durante o mês de outubro, para serem apresentados e discutidos, por 
todos os membros da CPA, em um seminário interno, a ser realizado no dia 31 de outubro. Em 
relação ao segundo ponto da pauta – Participação da CPA em mesa na Agenda Acadêmica, a 
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Profª. Regina esclareceu que houve a indicação, em uma das reuniões da Comissão de Metas 
do PDI, de que a CPA participasse de uma discussão, que poderia ocorrer durante a Agenda 
Acadêmica de 2005, acerca dos valores das bolsas pagas na UFF. Como o tema não diz 
diretamente respeito à avaliação, os membros presentes resolveram que a CPA não organizará 
tal evento, mas estará disponível para eventual participação, caso a Agenda Acadêmica venha a 
incorporar tal atividade. Nada mais havendo a considerar, o presidente encerrou a reunião e eu, 
Marilene Sinder, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos presentes. Niterói, 26 de 
setembro de 2005. 

 


