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

Ao vigésimo quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, 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, Jorge Simões de Sá Martins, Flávia Clemente de Souza, Débora de 

Souza Janoth Fonseca, Jurésia Mendonça de Souza. Maria Onete Lopes Ferreira e seu 

suplente, Daniel Poio Roberti, justificaram ausência. 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-Procedimento de coleta de dados junto a discentes; 4-
Atribuições das Comissões de Avaliação Local (CAL); e 5-Revisão do Regimento 
Interno da CPA. 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 que já foram 

publicados os resultados do ENADE 2017. Dos cursos que realizaram a prova em 2017 

(Ciclo Azul: Engenharias, Arquitetura, Ciências Exatas e Licenciaturas), na UFF, 9.2% 

tiveram nota 5; 41.5% tiveram nota 4; 37% dos cursos tiveram nota 3 e 12.3% tiveram 

nota 2. Informa ainda que a CPA, em parceria com a Divisão de Avaliação (DAV) da 

Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), está realizando rodas de conversa, tanto na 

sede como fora da sede, com os estudantes que realizarão a prova do ENADE no dia 

25/11/2018 (cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Psicologia, 

Relações Internacionais, Serviço Social, Turismo). Informou, ainda, que nestas rodas 

de conversa, os estudantes tem solicitado que as informações que são apresentadas 

sejam passadas para os(as) estudantes no acolhimento estudantil, para que tenham 

ciência dos processos de avaliação externa e interna desde o começo da vida 

acadêmica. No terceiro ponto de pauta, a Profª Virginia Dresch informou que, mesmo 

com todos os esforços que a CPA tem feito, a adesão dos estudantes à avaliação 

institucional está em torno a 30%, Este baixo índice compromete a representatividade e 
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a tomada de decisões com base em resultados. Atualmente, a avaliação dos discentes é 

utilizada na homologação do estágio probatório dos docentes, e está sendo estudada, 

pela CPPD, a sua inclusão no processo de progressão/promocional funcional dos 

docentes na carreira. Face a isto, propôs que a avaliação institucional seja requisito 

necessário para a inscrição em disciplinas no próximo período. Após discussão, ficou 

aprovada a alteração no processo de coleta de dados, apresentando o formulário 

eletrônico de avaliação de disciplinas, autoavaliação e avaliação institucional 

(infraestrutura) antes da inscrição em disciplinas, e se possível, já com os novos 

instrumentos de avaliação, pelos discentes, que serão trazidos para deliberação na 

próxima reunião ordinária. No quarto ponto de pauta, a Profª Virginia Dresch 

informou que as atribuições das Comissões de Avaliação Local (CAL) precisam ser 

revistas. Atualmente, a CPA faz uma pré-análise dos dados, envia às CAL para uma 

segunda análise dos dados e devidos encaminhamentos: o que for relativo ao professor, 

seja encaminhado à chefia de departamento; o que for referente à infraestrutura, seja 

encaminhado ao Diretor da Unidade; e o que for referente ao curso, seja encaminhado à 

coordenação de curso, pedindo providências. Acrescenta que, de acordo com o novo 

instrumento do INEP para reconhecimento ou renovação do reconhecimento, se pede 

que os resultados da avaliação externa (visita in loco e ENADE) e interna (conduzida 

pela CPA) sejam utilizados na gestão do curso. Ela propôs, então, que as CAL 

apresentem ao NDE os resultados da segunda análise, para que o mesmo faça a 

discussão e peça providências às instâncias correspondentes, em nome da gestão 

pedagógica do curso. Após discussão, a proposta foi aprovada por unanimidade. No 

quinto ponto de pauta, a Profª Virginia Dresch informou que o Regulamento da CPA 

precisa ser revisto, para corrigir erros de redação e adequar alguns artigos. Após 

discussão, a Profª Virginia Dresch se encarregou de enviar uma proposta de revisão 

para ser analisada pelos membros da Comissão. 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 Presidente da Comissão. Niterói, 26 de outubro de 2018.  


