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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 maio 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, Pedro Paulo da Silva Soares, Elisabete Cristina Cruvello da Silveira, 

Fernando Tadeu Pereira de Medeiros, Maria Onete Lopes Ferreira, Débora de Souza Janoth 

Fonseca, Aderaldo Ferreira de Souza Filho 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-Ratificação da aprovação “ad referendum” do Relatório de 
Autoavaliação Institucional UFF 2019; 4-Avaliação institucional no COLUNI; e 5-
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, por limitações técnicas, não foi possível 

implementar a rotina de apresentação dos instrumentos de avaliação como primeiro passo para 

a inscrição online em disciplinas. Tal rotina seria implementada na última coleta de dados, 

conforme aprovação da CPA na reunião passada, com vistas a aumentar a adesão à avaliação. 

A ampliação do tempo que o estudante fica logado no sistema para inscrever-se em disciplinas, 

multiplicado por 33 mil estudantes acessando simultaneamente, poderiam colocar o sistema 

IdUFF em instabilidade. A Profª Virginia destacou que o Diretório Acadêmico de Ciências 

Contábeis de Macaé enviou e-mail para pedir aquela rotina, e que respondeu informando sobre 

a aprovação pela CPA e sobre a inviabilidade de implantação, a curto prazo, por questões 

técnicas. Ela informou, ainda, que a CPA foi contemplada com o Edital de Estágio Interno da 

Pró-Reitoria de Graduação, e que a estudante Amanda Souza Gaburo, do curso de graduação 

em Psicologia de Niterói, foi novamente selecionada para mais 9 meses de estágio. Ressaltou 

que a estudante tem feito um excelente trabalho, desde o ano passado, na análise, tabulação e 

interpretação dos dados coletados, entre outras atividades. Continuando a sua fala, a Prof.ª 

Virginia colocou que o informe semestral ao docente, que contém o resultado das avaliações 

realizadas pelos discentes, foi disponibilizado pela Superintendência de Tecnologia da 

Informação (STI) no SAI. Com isso, os dados coletados desde o ano de 2009 poderão ser 



2  

 

baixados por docentes e chefes de departamento. Além disso, o informe tem sido exigido pela 

Comissão Permanente de Pessoal Docente, para homologação do estágio probatório do 

docente. Na sequência, a Presidente da CPA comunicou, ainda, que no dia 06/06/2019, de 9 às 

18h, será realizado o 2º Seminário de Avaliação e Desenvolvimento Institucional, organizado 

em parceria com a Divisão de Avaliação (DAV/CAEG/PROGRAD), como parte de iniciativas 

de capacitação, com periodicidade anual, voltadas às Coordenações de Curso de Graduação, 

membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE), membros da CPA e Coordenações de 

Comissão de Avaliação Local (CAL). O evento acontecerá no Auditório do Bloco O (2º andar), 

no Campus de Gragoatá de Niterói-RJ, ao qual todos os membros da CPA estão convidados a 

participar. Chegando ao terceiro ponto de pauta, a Profª Virginia solicitou a ratificação da 

aprovação “ad referendum” do Relatório de Autoavaliação Institucional UFF 2019. O referido 

relatório havia sido enviado por e-mail, em fevereiro, solicitando contribuições dos membros 

da CPA. As contribuições recebidas por email foram incorporadas ao texto final do relatório, 

postado no e-MEC em março, pelo Procurador Educacional Institucional, Prof. José Márcio 

Lima, para atender a legislação. No quarto ponto de pauta, a Profª Virginia informou que a 

Pró-reitora de Graduação, Profª Alexandra Anastácio Monteiro Silva, a consultou a sobre a 

possibilidade da Comissão aplicar as rotinas de avaliação institucional no Colégio 

Universitário Geraldo Reis (COLUNI) da UFF. Após discussão, os presentes aprovam o 

indicativo de estudar a questão e retornar o ponto de pauta para deliberação, quando concluído 

o estudo. No quinto ponto de pauta, a Profª Virginia apresentou a proposta de novos 

instrumentos aos discentes, realizado pela  grupo de trabalho (GT) designado pela CPA, assim 

como das  contribuições das CAL aos mesmos. Após discussão, foi aprovado o novo 

instrumento para avaliação de disciplinas pelos discentes, inserido no Anexo desta ata. Não 

houve tempo hábil para analisar os instrumentos de autoavaliação e avaliação institucional 

(infraestrutura), ficando pendentes de deliberação para a próxima reunião ordinária, a ser 

realizada no dia 13/06/2019 às 13:30h, na sala de reuniões da Pró-Reitoria de Graduação (2º 

andar da Reitoria). 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, 

23 de maio de 2019. 

 


