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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE (CPA/UFF)  

Ao vigésimo sexto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, 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, Flavia Clemente de Souza, Fernando Tadeu Pereira de Medeiros, Maria Onete 

Lopes Ferreira, Débora de Souza Janoth Fonseca e Pedro Portocarrero Pinheiro. Participaram 

também da reunião, como convidadas, a estagiária interna da CPA, Amanda Souza Gaburo e a 

servidora Rosilene de Jesus Alves Thomas. 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 docentes. 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 houve recorde de avaliações de disciplinas no período 

de coleta, que fica aberto até trinta de setembro, em comparação com as coletas anteriores, 

totalizando 61.750 (sessenta e um mil e setecentos e cinqüenta) avaliações neste momento. Em 

seguida, comunicou que a Divisão de Avaliação (DAV), em parceria com a Comissão Própria 

de Avaliação (CPA), está realizando uma campanha para esclarecimentos do Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes (ENADE) aos alunos concluintes dos cursos selecionados para 

fazer a prova em vinte e quatro de novembro. Em seguida, cientificou aos presentes que está 

participando do Curso de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Boas Práticas das CPA, a 

convite do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP), do qual tem sido enriquecedor e 

tem contribuído para a melhoria contínua dos processos de trabalho da Comissão através da 

reciprocidade de experiências entre os participantes. Após, apresentou a servidora Rosilene de 

Jesus Alves Thomas, Técnica em Assuntos Educacionais, lotada na Divisão de Avaliação da 

Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD/DAV) para realizar tarefas de apoio administrativo e 

acadêmico da CPA, no que tange aos processos de avaliação interna da UFF. Por fim, no 

terceiro ponto de pauta, a Profª Virginia apresentou a proposta de novos instrumentos aos 

docentes a partir do espelhamento dos instrumentos aprovados aos discentes, discutindo as 

contribuições das Comissões de Avaliação Local (CAL), recebidas por e-mail. Após discussão, 

foram aprovados os novos instrumentos para avaliação de disciplinas, autoavaliação e 

avaliação institucional pelos docentes, inseridos no Anexo desta ata. Nada mais havendo a 

declarar, a Profª. Virginia Dresch encerrou a reunião e eu, Rosilene de Jesus Alves Thomas, 

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 setembro de 2019. 


