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Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e seis, às dez 
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 seguinte pauta: 1- Leitura, discussão e 
aprovação do relatório da CPA a ser encaminhado ao INEP; 2- Decisão 
sobre os desdobramentos dos trabalhos da atual CPA e 3- Assuntos gerais. 
Estiveram presentes os seguintes membros da Comissão: Roberto da Silva 
Fragale Filho, José Henrique Valentim, Regina Célia Moreth Bragança, 
Marilene Sinder e Nancy Gondin Pedrozo. Registrou-se a ausência 
justificada dos seguintes membros: Francisco de Assis Palharini, 
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 expondo o texto referente ao relatório, objeto do primeiro 
item da pauta. Alguns dados, visando à finalização do relatório, foram 
obtidos no decorrer da reunião, ficando decidido, após sua aprovação, que 
o encaminhamento ao INEP seria no próximo dia 31/08/06, obedecendo ao 
cronograma estabelecido pela CONAES. Em seguida, passou-se ao 
segundo item da pauta: Decisão sobre os desdobramentos dos trabalhos da 
atual CPA. Fez-se menção à Portaria do Reitor, de número 35.592, de 
18/08/2006, que apresentou redação diferente da solicitada pela CPA, no 
que concerne ao prazo, uma vez que a prorrogação do mandado visava 
legitimar as ações finais realizadas pala CPA. Continuando, deliberou-se 
que a realização do seminário de discussão dos resultados da auto-
avaliação na UFF será no final do mês de outubro/06. Nada mais havendo a 
considerar, o Presidente encerrou a reunião e eu, Fátima Regina Brito, 
lavrei a presente ata que vai assinada pelos presentes. Niterói, 29 de agosto 
de 2006. 


