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

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, 

compareceram à sala de reuniões da Pró-Reitoria de Graduação, no 2º andar da 

Reitoria, 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, 

Déborade 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 – 

Estágio Interno na CPA-CAL; 4 – Informe de Resultados Semestrais ao docente; 5 – 

Recomposição CPA e 6 – Moção de Aplauso a Marilene Sinder. 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. No primeiro ponto de pauta, 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 a respeito do expressivo aumento na adesão ao 

preenchimento do formulário eletrônico referente à avaliação de disciplinas 2017/1, 

encerrada em 30/09/2018, obtendo-se um acréscimo de 180% dos discentes e 40% dos 

docentes à avaliação. Ainda assim, somente 69% dos docentes e 30% dos discentes 

escolheram realizar a avaliação. Informou, também, que das 41 unidades acadêmicas, 

37 já haviam constituído suas Comissões de Avaliação Local (CAL), restando a 

Faculdade de Medicina, a Escola de Serviço Social, a Faculdade de Direito e o Instituto 

de Estudos Estratégicos, todas unidades situadas na sede. Informou, também, que foram 

realizadas, em parceria com a Divisão de Avaliação (DAV) da PROGRAD, rodas de 

conversa com os estudantes que realizariam a prova do ENADE, em 26/11/2017, para 

esclarecer dúvidas e reforçar a necessidade de realizarem a prova, com 

responsabilidade, haja visto que o seu resultado serve de indicador de qualidade dos 

cursos de graduação. Informou, também, que a Comissão de Orçamento e Metas do 

Plano de Desenvolvimento Institucional, da qual a CPA faz parte e participa 
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ativamente, estava ultimando a elaboração do PDI 2018-2022, que seria submetido ao 

Conselho Universitário. Por último, informou que participou de uma reunião com o 

CEDERJ, em agosto/2017, para alinhar ações no que se refere à avaliação institucional 

dos cursos de graduação a distância da UFF. No terceiro ponto de pauta, a profª 

Virginia Dresch submeteu à aprovação dos presentes a solicitação de um(a) 

estagiário(a) do curso de Psicologia para estágio interno UFF, na CPA, durante o ano 

de 2018. Após discussão, a solicitação foi aprovada, por unanimidade. No quarto ponto 

da pauta, a profª Virginia Dresch submeteu à aprovação dos presentes, o 

aperfeiçoamento do Sistema de Avaliação Institucional (SAI), para a emissão de um 

informe dos resultados da avaliação de disciplinas pelos discentes, para ser 

encaminhado, ao término da coleta de dados, individualmente, por e-mail, ao docente 

que ministrou cada disciplina, com os resultados quantitativos e os respectivos 

comentários registrados no campo aberto. Após discussão, o aperfeiçoamento do SAI 

foi aprovado por unanimidade, neste sentido. No quinto ponto da pauta, a profª Virginia 

Dresch informou que haveria a recomposição dos membros da CPA, a partir de 

30/04/2018, posto que o atual mandato de 4 anos se encerrá em 29/04/2018. Ao mesmo 

tempo, procedeu à consulta aos presentes sobre a vontade de participarem da 

recomposição da Comissão. A profª Virginia Dresch, a profª Gerlinde Teixeira, o prof. 

Walber Paschoal e a técnica Débora manifestaram o interesse em continuarem 

participando. A técnica Marilene Sinder também gostaria de participar da 

recomposição, mas como havia se aposentado em agosto de 2017, teria que participar 

como membro da Sociedade Civil. A profª Virginia Dresch sugeriu, então, que fossem 

consultadas as Comissões de Avaliação Local sobre o interesse em participarem da 

recomposição da CPA, o que foi referendado pelos presentes. Após discussão, a profª 

Virginia Dresch se encarregou de consultar as CAL sobre o interesse dos docentes, 

técnicos e discentes em comporem a CPA 2018-2022. Encarregou-se, também, de 

enviar os nomes dos interessados ao Gabinete do Reitor, visando à nomeação. No sexto 

ponto de pauta, a profª Virginia Dresch propôs aos presentes que se publicasse, no 

Boletim de Serviço da UFF, uma moção de aplauso à servidora Marilene Sinder, 

aposentada em agosto de 2017, pelo seu brilhante trabalho no CPA, desde a primeira 

composição, em 2005. Após discussão, foi decidida, por unanimidade, a moção de 

aplauso, conforme consta no anexo desta ata. 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, 10 de novembro de 2017. 


