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

Ao décimo terceiro dia do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta 

minutos, 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, Fernando Tadeu Pereira de Medeiros, Maria Onete Lopes Ferreira, 

Débora de Souza Janoth Fonseca, Pedro Portocarrero Pinheiro, e Jurésia Mendonça de Souza. 

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-Aprovação dos novos instrumentos para discentes. Após a 

leitura da pauta, 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 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 passou ao segundo item da pauta, informando 

que o 2º Seminário de Avaliação e Desenvolvimento Institucional, realizado no último 7 de 

junho pela CPA e pela Divisão de Avaliação (DAV) da PROGRAD, foi um sucesso, tendo 

comparecido 140 pessoas, entre coordenadores de curso de graduação, membros de NDE e 

coordenadores e membros de Comissão de Avaliação Local (CAL). Informou, também, que já 

encaminhou o novo instrumento de avaliação de disciplinas pelos discentes para a STI 

proceder à implantação no SAI. Ressaltou que a STI está com dificuldades para atender as 

demandas em curto prazo, em razão da redução expressiva da força de trabalho terceirizada. O 

objetivo é implantar os novos instrumentos para a próxima coleta de dados, no final de 

julho/2019, mas não sabe se será possível. Chegando ao terceiro ponto de pauta, a Profª 

Virginia apresentou as propostas de novos instrumentos de autoavaliação e avaliação 

institucional de discentes, considerando as contribuições do grupo de trabalho (GT) designado 

pela CPA e das CAL. Após discussão, foram aprovados os novos instrumentos, inseridos no 

Anexo  desta ata. 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, 

13 de junho de 2019.  


