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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (CPA/UFF)  

Ao vigésimo terceiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, 

compareceram à Sala dos Conselhos, no 3º 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, Jorge Simões de Sá Martins, Pedro Paulo da Silva Soares, Flávia 

Clemente de Souza, Elisabete Cristina Cruvello da Silveira, Fernando Tadeu Pereira de 

Souza, Maria Onete Lopes Ferreira, Débora de Souza Janoth Fonseca, Pedro 

Portocarrero Pinheiro, Danillo Bueno Lopes Gonçalves, Jurésia Mendonça de Souza e 

Arthur Cezínio de Almeita Santa Rosa. Participou também da reunião, como 

convidada, a estagiária da CPA, Amanda Souza Gaburo. A reunião fora convocada para 

discussão da seguinte pauta: 1-Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 2-

Informes; 3-Apresentação dos novos membros da CPA, 4-Dados cadastrais dos 

novos membros da CPA para sistema e-MEC; 5-Apresentação da CPA; 6-Eleição 

para escolha do(a) Presidente da CPA; 7-Definição do cronograma para as 

reuniões de 2018; 8-Designação de Grupo de Trabalho (GT) para análise crítica 

dos instrumentos, dos registros no campo aberto e do procedimento de coleta de 

dados, via formulário eletrônico; e 9-Servidor técnico-administrativo para o 

quadro da CPA. A reunião foi iniciada com a leitura da pauta. Após a leitura, a Profª. 

Virginia Dresch, na qualidade de Decana dos membros docentes 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. 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 ponto da pauta, informando a respeito da realização do 1º 

Seminário de Avaliação e Desenvolvimento Institucional, em 07/06/18, de 10 às 18h, 

no Auditório do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia (ICHF), a partir de uma 

parceira entre a Divisão de Avaliação (DAV) da Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD) e a CPA, para capacitar as coordenações de curso, membros de Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) e coordenações de Comissão de Avaliação Local (CAL), 
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em razão da necessidade de alinhamento dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) aos 

novos processos de avaliação externa, em face dos novos instrumentos de avaliação do 

INEP/MEC, ao novo Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da UFF e ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional PDI UFF 2018-2022. Informa, ainda, que representará a 

CPA, como convidada, no Acolhimento Estudantil do Instituto de Matemática e 

Estatística (IME) da UFF, para proferir a palestra “Educação gratuita, sim, de graça, 

não”, no dia 24/08/18, às 11h, no Auditório do IME. Informa também que representará 

a CPA no Seminário de Avaliação Institucional da Universidade Federal do Tocantins, 

no dia 29/08/18, para ministrar a palestra “Avaliação Institucional na Perspectiva 

Multicampi”. Por último, informa do convite da UNIRIO para participar da mesa-

redonda de coordenadores de CPA no encontro “Perspectivas e Desafios da Avaliação 

Institucional”, que ocorrerá em 27/11/18, no Rio de Janeiro. No terceiro ponto de 

pauta, a Profª Virginia Dresch pede e passa a palavra para que cada novo membro da 

CPA se apresente. No quarto ponto de pauta, a Profª Virginia Dresch solicita aos 

presentes que ainda não o encaminharam por e-mail, que preencham o formulário de 

dados cadastrais, distribuído impresso; que serão inseridos no sistema e-MEC, pelo 

Procurador Educacional Institucional. No quinto ponto de pauta, a Profª Virginia 

Dresch faz uma breve exposição da Comissão Própria de Avaliação para apresentar e 

contextualizar o que tem sido desenvolvido pela CPA, passando pelos seguintes pontos: 

explicar a respeito dos atores responsáveis pela condução dos processos de avaliação 

externa e interna na Universidade; detalhar as principais ações da CPA no ano de 2017;  

apresentar uma síntese dos resultados das avaliações de disciplinas, por parte de 

professores e alunos, de cursos de graduação presencial e à distância, em 2017. No 

sexto ponto de pauta, a Profª Virginia Dresch apresenta a necessidade de escolha, 

mediante eleição, do (a) Presidente da Comissão, conforme prevê o art. 3º da Portaria 

61.920/2018, que nomeou os novos membros da CPA, e o art. 12 do Regimento Interno 

da CPA, aprovado através da Resolução 153/2008 do Conselho Universitário.  Após 

discussão, a Profª Virginia Dresch é eleita Presidente da Comissão, por unanimidade. A 

Profª Maria Onete Ferreira propõe, e os membros presentes aprovam, que um grupo de 

docentes acompanhe mais de perto o trabalho da Presidência da Comissão, caso a 

Presidente escolhida precise renunciar, futuramente. No sétimo ponto de pauta, a Profª 

Virginia Dresch consulta os presentes sobre o melhor dia/horário do mês para realizar 

as reuniões ordinárias da Comissão. Após discussão, fica definido a quarta quinta-feira 

do mês, às 14h, como dia e horário de preferência predominante. A Profª Virginia 

Dresch se encarregará de enviar aos membros da Comissão, por e-mail, o cronograma 

de reuniões para os meses restantes de 2018. No oitavo ponto de pauta, a Profª 

Virginia Dresch explica que os instrumentos utilizados e o procedimento de coleta de 

dados precisam ser revistos, dado que completam 10 anos no ano de 2019, e tem 

recebido muitas críticas por parte das Comissões de Avaliação Local (CAL) das 

Unidades. Para tal objetivo, propõe a composição de um Grupo de Trabalho (GT) para 

analisar os instrumentos e procedimento de coleta de dados. Após discussão, o GT para 

tal finalidade é aprovado, sendo composto pelos seguintes membros da Comissão: 

Virginia Dresch, Gerlinde Teixeira, Maria Onete Ferreira, Fernando Tadeu de 
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Medeiros, Débora Fonseca, Pedro Pinheiro e Danillo Gonçalves. No nono ponto de 

pauta, a Profª Virginia Dresch informa que a CPA tinha uma servidora Técnica em 

Assuntos Educacionais, Marilene Sinder, em exercício no quadro permanente da 

Comissão até a sua aposentadoria, em agosto de 2017. Embora a servidora tivesse 

trabalhado 30 (trinta) anos na Comissão, antes e depois da Lei 10.861/2004, que 

instituiu a obrigatoriedade de CPA nas instituições de ensino superior, a referida 

servidora permaneceu com sua lotação original na Faculdade de Direito. Ao ser 

solicitada a remoção da lotação da servidora para a CPA, o Diretor da Faculdade de 

Direito negou a remoção, alegando necessitar da reposição da servidora aposentada no 

quadro de sua unidade. Informa que a CPA foi contemplada no Edital de Estágio 

Interno da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), com a estudante Amanda Souza 

Gaburo, do curso de Psicologia, mas que o trabalho a ser desenvolvido pelo servidor 

técnico-administrativo é muito diferente das atividades realizada pela estagiária, que 

tem por objetivo o aprendizado que contribua para a sua formação profissional. Em 

razão disto, a Profª Virginia Dresch submete à discussão, a solicitação de uma 

servidora técnico-administrativa à Pró-Reitoria de Pessoas (PROGEPE) para o quadro 

permanente da CPA, de preferência do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais 

(TAE). Após discussão, a Comissão aprova, por unanimidade, a proposta da Profª 

Virginia Dresch. Nada mais havendo a considerar, a Profª. Virginia Dresch encerrou a 

reunião e eu, Débora de Souza Janoth Fonseca, lavrei a presente ata, que vai assinada 

por mim e pela Profª Virginia Dresch, que presidiu a reunião na qualidade de decana 

dos membros docentes da Comissão. Niterói, 23 de agosto de 2018.  


