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Aos vinte e oito dias do mês de abril 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, Liane  Regina  Maggioni  Silva Antunes e Marilene Sinder. Os 
professores Maria Cindra da Fonseca, Jorge Nassim Vieira Najar e a servidora Nancy 
Gondim Pedrozo justificaram sua ausência. Os demais membros não apresentaram 
justificativa para o não comparecimento. Com a palavra, o Presidente da CPA/UFF, 
Walber Paschoal da Silva, deu início à reunião, fazendo a leitura da pauta: 1 – Leitura da 
ata das últimas reuniões; 2 – Informes da reunião com o Reitor, realizada em 23/04/08; 3 –
Regimento da CPA/UFF; 4 – Formas de viabilização dos processos de avaliação em 
curso; 5 – Ofício DEAS/INEP; 6 – Assuntos gerais. Em relação ao primeiro item da 
pauta, foi feita a leitura das atas e assinadas todas aquelas referentes às reuniões já 
realizadas pela Comissão. Dando prosseguimento à reunião, o Prof. Walber informou 
sobre a reunião ocorrida com o Magnífico Reitor e a Srª. Pró-Reitora de Planejamento, 
Profª Miriam Assunção de S. Lepsch, no dia 24 de abril de 2008, às 10 horas, no 7º 
andar da  Reitoria, dizendo que o Magnífico Reitor comprometeu-se a assumir as 
questões da avaliação institucional na UFF, garantindo a infra–estrutura técnica e 
administrativa, inclusive um servidor ou bolsista de informática e uma sala na sobreloja 
da reitoria, onde seria feita obra de reforma. Informou, também, o Prof. Walber, que o 
Magnífico reitor, por ocasião da referida reunião, designou a Profª Marta de Luca como 
interlocutora entre a CPA/UFF e o GAR, devendo ela encaminhar as soluções para os 
problemas apresentados pela Comissão. O Prof. Walber seguiu informando que 
procurou verificar como funciona a estrutura de apoio à avaliação institucional na 
UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e descobriu que aquela Universidade 
conta com uma Diretoria de Avaliação Institucional, com status de Pró-Reitoria, ligada 
ao gabinete do reitor, garantindo os recursos materiais e humanos necessários à 
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avaliação institucional. Informou, ainda, que em conversa com a Profª Maria do Carmo 
Peixoto, presidente da CPA daquela Universidade, a avaliação, lá, também teve um 
índice de retorno da comunidade acadêmica consideravelmente baixo. Após as 
informações prestadas, o Presidente passou a palavra aos presentes, que manifestaram-
se favoráveis à criação, na UFF, de estrutura semelhante à da UFMG. Em seguida, o 
Prof. Walber sugeriu que fosse convidado, para opinar sobre o assunto, o Prof. José 
Márcio Lima, coordenador da Coordenadoria de Informação da PROPLAN, que 
também havia conversado com a Profª Maria do Carmo Peixoto. O professor foi, então, 
convidado e também manifestou-se favorável à criação, na UFF, de estrutura 
semelhante à da UFMG. Após a saída do professor da sala de reunião, os presentes 
decidiram que o Sr. Presidente deveria solicitar o agendamento de nova reunião com o 
Magnífico Reitor, para que a proposta pudesse ser-lhe apresentada. Quanto ao 
regimento da CPA/UFF, objeto do terceiro item da pauta, os presentes pronunciaram-se 
favoráveis à retirada do Art. 14 da proposta elaborada pela CPA/UFF, do item referente 
ao apoio prestado pela PLAV (Coordenadoria de Avaliação da Pró-Reitoria de 
Planejamento), à CPA/UFF, tendo em vista a intenção da Srª. Pró-Reitora de encerrar 
as atividades de tal Coordenadoria. Dando prosseguimento à reunião, os presentes 
passaram à discussão do 5º item da pauta. O Prof. Walber fez a leitura do ofício 
DEAS/INEP, que mencionava a necessidade de a CPA/UFF encaminhar ao INEP 
relatório de auto-avaliação referente ao segundo ciclo de avaliação (período 2006–
2008). Considerando o exposto, os presentes aprovaram a proposta apresentada pela 
Profª. Regina Moreth, de aproveitamento dos projetos apresentados pelas unidades 
acadêmicas à Comissão Mista do REUNI, para elaboração de tal relatório. Em razão 
disso, ficou decidido que o Sr. Presidente deveria solicitar ao Prof. Emmanuel Andrade, 
cópia dos documentos para análise por parte da CPA/UFF. Nada mais havendo a 
considerar, o presidente encerrou a reunião. O item 4 da pauta não chegou a ser 
discutido, em razão do tempo já gasto na discussão dos demais itens. Eu, Marilene 
Sinder, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelo Prof. Walber Paschoal da 
Silva, Presidente da Comissão . Niterói, 28 de abril de 2008. 


