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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL FLUMINENSE (CPA/UFF)  

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, 
compareceram à sala 701 do Instituto de Matemática e Estatística, no campus do Valonguinho, 
Centro – Niterói/RJ, os seguintes membros da Comissão Própria de Avaliação da Universidade 
Federal Fluminense (CPA/UFF), atendendo à convocação de reunião ordinária: Virginia 
Dresch, Walber Paschoal da Silva, Débora de Souza Janoth Fonseca e Marilene Sinder. A reunião 
fora convocada para discussão da seguinte pauta: 1 - Leitura da ata da reunião anterior; 2 – 
Informes; 3 - GT revisão do PPI; 4 - Avaliação de disciplinas 1º/16: resultados e alteração no 
procedimento de coleta de informações e 5 - Seminário da CPA com as CAL. A reunião foi  
iniciada com a leitura da pauta. Após a leitura, a profª. Virginia Dresch, Presidente  da Comissão, 
sugeriu o acréscimo de mais um item – o item 6: calendário de reuniões para o ano de 2017. Todos 
concordaram com a inclusão. Em seguida, foi feita a leitura da ata da reunião anterior, de 
forma individualizada. Após a leitura, a profª. Virginia Dresch perguntou se alguém discordava 
do texto. Não tendo sido apresentada qualquer sugestão de modificação, a ata foi considerada 
aprovada, por unanimidade. Em seguida, a profª. Virginia Dresch passou ao segundo item da 
pauta, informando sobre o encaminhamento de processo, ao Gabinete do Reitor, solicitando a 
sua indicação como Presidente da CPA/UFF e consequente atribuição da gratificação (CD-4) 
publicada no Diário Oficial da União de 9 de junho de 2016 e no Boletim de Serviço da UFF, 
de 20 de junho de 2016. Dando continuidade aos informes, a profª. Virginia Dresch informou 
sobre as avaliações externas realizadas nos cursos de graduação, em 2016, tendo 4 cursos 
obtido conceito 5,0 (cinco), 4 conceito 4,0 (quatro) e 2 conceito 3,0 (três). Além disso, 
informou sobre a participação da CPA/UFF no seminário da Prograd (Pró-Reitoria de 
Graduação), no dia 10 de novembro de 2016, destacando o bom aproveitamento dos 
participantes e o interesse demonstrado pelos presentes em relação às questões referentes à 
avaliação institucional. Em seguida, também falou sobre a campanha, em vídeo, idealizada pela 
CPA/UFF, em parceria com a PROGEPE (Pró-Reitoria de Pessoal), para divulgação da 
avaliação institucional junto aos servidores técnico-administrativos. Em complementação, 
falou, ainda, sobre a criação do site da CPA/UFF e sobre a designação, pela Reitoria, de uma 
sala para instalação da Comissão, no 5º andar do Bloco E (Escola de Serviço Social), no 
campus do Gragoatá. Continuando os informes, falou sobre a solicitação de duas bolsas de 
desenvolvimento acadêmico – uma para aluno do curso de Ciências da Computação e outra 
para aluno do curso de Sistemas da Informação –, com vistas a colaborarem nos projetos da 
CPA/UFF. Ainda neste item da pauta, o prof. Walber Paschoal da Silva solicitou a palavra para 
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destacar a necessidade de regulamentação da distribuição da carga horária docente, na 
Universidade. Em suas considerações, mencionou o problema vivido pelo Departamento de 
Desenho Técnico, cujo número de professores não é suficiente para atender à demanda dos 
cursos, enquanto outros departamentos de ensino podem atribuir a seus professores uma carga 
horária bem menor. Em resposta ao professor, a profª. Virginia Dresch sugeriu que o 
departamento fizesse uma média de carga horária para atendimento por cada um dos seus 
professores, recusando a demanda que, porventura, ultrapassasse essa média, encaminhando à 
direção da unidade o provimento de professores necessários ao cumprimento das disciplinas. O 
prof. Walber não concordou com as suas colocações, alegando não ser possível produzir um 
prejuízo aos alunos, que precisam ser atendidos em suas expectativas, sugerindo que a 
CPA/UFF poderia contribuir nessa discussão. A profª. Virginia concordou, então, colocando-se 
a favor de a CPA/UFF aproximar-se do “Grupo de Trabalho” designado pela Portaria CEPEx 
nº 5, de 19 de outubro de 2016, para elaborar a regulamentação das atividades dos docentes 
com regime de trabalho de quarenta horas semanais, visando a fornecer dados úteis ao trabalho 
do “Grupo”. Todos concordaram com a sua proposta. Dando continuidade à reunião, a profª. 
Virginia Dresch passou à discussão do terceiro item da pauta, falando sobre a participação da 
CPA/UFF na Comissão de Orçamento e Metas do PDI, destacando a reformulação do PPI 
(Projeto Pedagógico Institucional), para o quê já havia ocorrido a primeira reunião.  Em 
relação ao quarto item da pauta,  a profª. Virginia Dresch informou sobre o encaminhamento, às 
Comissões de Avaliação Locais (CAL) e direções de unidades, dos resultados da avaliação de 
disciplinas referentes ao primeiro semestre letivo de 2016, para análise, proposição de 
intervenções e publicização dos resultados junto às unidades acadêmicas. Também falou sobre 
a proposta de inserção de um campo de pronunciamento aberto, no instrumento de avaliação 
pelos alunos e professores, para possibilitar a emissão de opiniões sobre situações não 
contempladas nas questões fechadas. Além disso, falou sobre a ideia de introdução, na abertura 
do  sistema, de uma mensagem de questionamento ao usuário sobre o seu interesse, ou não, em 
participar da avaliação, com resposta obrigatória SIM ou NÃO. Todos os presentes 
consideraram as propostas de grande valia para o aperfeiçoamento do processo de avaliação 
das disciplinas e as aprovaram, unanimemente. Dando continuidade à reunião, a profª. Virginia 
Dresch fez a sugestão de realização, em 2017, de um seminário entre as Comissões de 
Avaliação Locais (CAL) e a CPA/UFF, para discussão da avaliação institucional na UFF. 
Todos concordaram com a proposta e colocaram-se à disposição para a execução das atividades 
necessárias à  concretização do mesmo. Em seguida, foi discutido o sexto item da pauta, com a 
apresentação da proposta, pela profª. Virginia Dresch, de realização das reuniões ordinárias da 
CPA/UFF, na primeira sexta-feira de cada mês, às 14 horas, no período de março a dezembro. 
Todos concordaram com a proposta e a profª. Virginia Dresch solicitou à servidora Marilene 
Sinder a elaboração do calendário de reuniões para apresentação na primeira reunião do ano de 
2017. Nada mais havendo a considerar, a profª. Virginia Dresch encerrou a reunião e eu, 
Marilene Sinder, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pela Srª. Presidente da 
Comissão. Niterói, 02 de dezembro de 2016. 


