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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE (CPA/UFF)  

Ao vigésimo oitavo dia do mês de novembro 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, Elisabete Cristina Cruvello da Silveira, Daniel Poio Roberti, Débora de Souza 

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

da reunião, como convidada, a estagiária interna 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 do novo procedimento de coleta de dados junto a 

docentes e discentes; 4-moção de aplausos à Amanda Souza Gaburo. 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 a CPA e a 

Divisão de Avaliação (DAV) da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), em parceria com as 

coordenações de curso de graduação, concluíram a campanha ENADE 2019, realizando rodas 

de conversa para esclarecimentos aos estudantes que realizaram a prova no dia 24/11/2019. 

Neste ano, realizaram a prova os cursos da área da saúde, engenharias e arquitetura. Informa, 

ainda, que o INEP divulgou os resultados do ENADE 2018, ressaltando que a UFF teve um 

resultado muito positivo, em relação aos anos anteriores: 46% dos cursos com nota 5 

(Excelente) e 46% dos cursos com nota 4 (Muito bom). No ano de 2018, realizaram a prova do 

ENADE os cursos da área de Ciências Sociais Aplicadas. Informa, também, que os cursos de 

Desenho Industrial e Hotelaria foram avaliados pelo INEP, in loco, obtendo conceito de curso 

(CC) 5 (Excelente). Comunica, ainda, que a STI já colocou os novos instrumentos aos docentes 

e discentes, aprovados pela CPA nas reuniões anteriores, em ambiente de homologação para 

entrada em funcionamento na próxima coleta de dados. No terceiro ponto de pauta, a Profª. 

Virginia submeteu à aprovação dos presentes a antecipação da abertura do Sistema de 

Avaliação Institucional (SAI) para a coleta de dados no período de lançamento de notas do 

semestre em curso, com o intuito de aumentar a adesão dos estudantes e professores ao 

processo avaliativo, já que muitos acessam o IdUFF nestas datas para lançamento (professores) 

e consulta (alunos) das notas das disciplinas. Após discussão, o novo procedimento de coleta 

de dados é aprovado por unanimidade. No quarto ponto de pauta, a Profª Virginia propôs a 

aprovação de uma moção de aplausos à estagiária da CPA, Amanda Souza Gaburo, por sua 

dedicação, eficiência e responsabilidade com o trabalho realizado junto à Comissão Própria de 

Avaliação. Os membros da comissão aprovam a moção por unanimidade; Jurésia e Débora 

enaltecem o trabalho da estagiária e desejam votos de uma frutífera carreira, após sua 



diplomação na UFF em dezembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, 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, 28 de novembro de 2019. 


