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

Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, 
compareceram à sala 520 do Bloco E – Escola de Serviço Social, no campus do 
Gragoatá, os seguintes membros da Comissão Própria de Avaliação da Universidade 
Federal Fluminense (CPA/UFF), atendendo à convocação de reunião ordinária: 
Virginia Dresch, Gerlinde Agate Platais Brasil Teixeira, Walber Paschoal da Silva e 
Marilene Sinder. A reunião fora convocada para discussão da seguinte pauta: 1 - Leitura 
da ata da reunião anterior; 2 – Informes; 3 – Seminário da CPA-CAL – 13/6/17. A 
reunião foi  iniciada com a leitura da pauta. Após a leitura, a profª. Virginia Dresch, 
Presidente  da Comissão, perguntou se havia necessidade de alguma modificação na mesma. 
Todos concordaram com a sua manutenção. 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 os procedimentos 
realizados para inclusão, no formulário de avaliação de disciplinas, de um campo 
aberto para a realização de comentários, por parte dos respondentes, além de opções de 
resposta SIM/NÃO/LEMBRAR DEPOIS, no acesso ao IdUFF, para contagem do 
quantitativo de pessoas que não desejam realizar a avaliação, bem como, possibilitar o 
retorno do chamado daqueles que não a realizam, na primeira vez em que entram no 
sistema. Informou, também, sobre a inclusão, no módulo da avaliação pelos técnico-
administrativos, de filtros por UORG e gráficos demonstrativos de cada indicador, nos 
dois momentos de coleta de informações já realizados: 2013 e 2016. Dando 
continuidade aos informes, a Profª. Virgínia falou, ainda, sobre os elogios recebidos 
dos integrantes do Comitê de Governança e da Comissão de Acompanhamento e Metas 
do PDI, a respeito do relatório anual da CPA, de 2016, apresentado em março de 2017. 
Nesse momento, a Professora disse acreditar na possibilidade de implementação das 22 
(vinte e duas) ações indicadas no relatório, devido ao bom acolhimento do relatório, 
por parte da administração central da Universidade. Fazendo uso da palavra, a Profª. 
Gerlinde Agate Platais Brasil Teixeira sugeriu duas ações, no relatório da CPA de 
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2017, a ser apresentado em março de 2018: o incentivo, nos cursos de graduação, da 
designação de representantes de turmas, com reuniões periódicas com os NDE e a 
criação de uma disciplina integradora dos conteúdos de cada período, para a realização, 
por exemplo, de um seminário de integração de todas as disciplinas, além da inclusão, 
no início dos cursos de graduação, de disciplina com abordagem do “percurso 
acadêmico”, para permitir o conhecimento, pelos alunos, do curso e da Universidade, 
assim como das habilidades e competências previstas para serem desenvolvidas, ao 
longo de cada curso. Também sugeriu a proposição de uma ação no sentido de 
incentivar a comunidade externa no acolhimento e apoio à hospedagem dos alunos da 
UFF originários de outros estados e municípios. A Profª.  Virgínia lembrou, então, a 
ideia que já havia apresentado, em momento anterior, de realização de uma campanha, 
cujo lema poderia ser o seguinte: “Adote um estudante”, para apoiar os estudantes da 
UFF, evitando a evasão. Também como sugestão de ação a ser proposta no relatório da 
CPA de 2017, a Profª. Virginia sugeriu incluir a adoção do registro da presença on-line 
dos alunos às aulas. Neste momento, a Profª. Virgínia também falou sobre a campanha 
do ENADE que estava sendo organizada, pela Pró-Reitoria de Graduação, com a 
finalidade de sensibilizar os alunos da UFF para a realização, com responsabilidade e 
compromisso, da prova do ENADE, a cada ano. A  Profª. Virginia ainda informou 
sobre os estudos em andamento a respeito da adoção dos resultados da avaliação de 
disciplinas, na avaliação dos docentes em estágio probatório. Dando continuidade aos 
informes, a Profª. Virginia falou sobre o recebimento, da parte da Profª. Claudia Márcia 
Borges Barreto, coordenadora da CAL do Instituto de Biologia, de uma solicitação de 
alteração de dois itens do instrumento de avaliação de disciplinas, pelos alunos: “O 
professor utilizou metodologia e recursos didáticos adequados” e “O professor utilizou 
instrumentos de avaliação coerentes”. Após discussão, os presentes decidiram por nova 
redação dos referidos itens: “Utilizou metodologia e recursos didáticos adequados ao 
desenvolvimento do pensamento científico/tecnológico/artístico” e “Utilizou 
instrumentos de avaliação coerentes com as habilidades e competências previstas no 
perfil profissional.” Neste momento, foi iniciada a discussão do terceiro item da pauta, 
com a informação, pela Profª. Virginia, a respeito das providências tomadas com vistas 
à realização do Seminário da CPA-CAL, no dia 13/6/17. A professora também 
informou sobre a programação do evento: formação da mesa – brainstorming – café – 
consolidação das propostas/sugestões e redação da ata. Além disso, destacou o objetivo 
do seminário: aproximar a CPA das CAL e sugeriu que, a partir da realização do 
seminário, os representantes das CAL pudessem ser convidados para as reuniões da 
CPA. Todos concordaram com a sugestão apresentada pela professora. 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 junho de 2017. 


