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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE (CPA/UFF)  

Ao vigésimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, compareceram 

à Sala de Reuniões do aplicativo Google Meet, os seguintes membros da Comissão Própria de 

Avaliação da Universidade Federal Fluminense (CPA/UFF), atendendo à convocação de 

reunião ordinária: Jorge Simões de Sá Martins, Pedro Paulo da Silva Soares, Flávia Clemente 

de Souza, Maria Onete Lopes Ferreira, Gerlinde Agate Platais Brasil Teixeira, Débora de 

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

também da reunião, como convidada, a professora Virginia Dresch. A reunião fora convocada 

para discussão da seguinte pauta: 1. Aprovação da ata da última reunião; 2. Informes; 3. 

Escolha do novo presidente da CPA; 4. Avaliação institucional durante vigência do 

ensino/trabalho remoto; 5. Ratificação da aprovação “ad referendum” do Relatório de 

Autoavaliação Institucional 2020. No primeiro item da pauta, o professor Jorge Martins 

perguntou se alguém discordava do texto da ata anterior, que fora enviada por e-mail em 

dezembro/2019. Não tendo sido apresentada qualquer sugestão de modificação, a ata foi 

considerada aprovada, por unanimidade. Em seguida, o Prof. Jorge passou ao segundo item da 

pauta, perguntando se alguém tinha algum informe. Virginia pediu a palavra e informou: “em 

primeiro lugar, gostaria de registrar o meu pesar pelo falecimento de Arthur Cezínio de 

Almeida Santa Rosa, membro suplente da CPA como representante da sociedade civil 

organizada, devido a complicações da COVID-19. Em segundo lugar, dizer que apresentei ao 

Reitor minha renúncia como membro e presidente da CPA no final de janeiro, em caráter 

irrevogável, por motivo de saúde. Minha imunidade estava muito baixa, estava muito cansada, 

física e mentalmente, e não me sentia em condições de continuar na CPA. Conversei 

pessoalmente com o Reitor e ele compreendeu. Foram oito anos como membro e quatro anos 

como presidente. Procurei dar o melhor que pude. Sempre me senti muito respeitada pela 

gestão. Não houve nenhuma interferência no meu trabalho, desde a gestão do Reitor Sidney 

Luiz de Matos Mello e agora na gestão do Reitor Antônio Cláudio Lucas da Nobrega. Quero 

também agradecer a todos os membros da CPA pelo trabalho que fizemos juntos, neste 

período. Aprendi muito nestes últimos quatro anos. Conheci o ‘chão de fábrica’ da UFF nos 

nove municípios onde está instalada, desde Angra dos Reis a Santo Antônio de Pádua. Tenho 

muito carinho por todos com quem trabalhei, especialmente com a equipe da Divisão de 

Avaliação da Pró-Reitoria de Graduação, Marcelo Linhares e Pedro Pinheiro, e das parcerias 

com Walkimar Carneiro, na comissão PDI, e José Márcio Lima, Pesquisador e Procurador 

Institucional da UFF. Colhemos muitos frutos institucionais juntos. Em terceiro lugar, contar 

que participei de várias ações de linha de frente no combate à COVID no hospital Antônio 

Pedro durante a pandemia. Em julho, na 6a vez que entrei no CTI para fazer as visitas virtuais 

de paciente covid no CTI com a família, me infectei e adoeci; tive pneumonia por COVID. Já 

me curei em casa da doença, mas ainda estou convalescente: fadiga, dor de cabeça, imunidade 



baixa. Eu não era a pessoa mais indicada para entrar em um CTI COVID por conta da minha 

saúde debilitada. Nem se quer estava obrigada porque não sou técnica do hospital. Sou 

professora da psicologia com projetos de estágio e extensão no hospital; mas não consegui ver 

aquela gente sofrendo como nunca e não fazer nada. Não me arrependo. A saúde se 

restabelecerá. É questão de tempo e cuidados. O aprendizado ficará para sempre”. O professor 

Jorge agradeceu, em nome de todos os membros, pelo trabalho de Virginia, que representou 

um divisor de águas para a CPA, que cresceu muito graças ao seu empenho e inteligência, 

manifestando-se sensibilizado pelo que considera uma enorme perda; referiu que foi 

testemunha do seu empenho e esforço para organizar todos os processos de avaliação 

institucional na UFF e que hoje a universidade sabe o que é CPA e a considera nas suas 

decisões, graças ao trabalho de Virginia. Coloca em votação uma moção de aplausos, na forma 

de decisão (em anexo), aprovada por unanimidade, que será posteriormente publicada em 

Boletim de Serviço da UFF. O professor Jorge também lamentou o falecimento de Arthur 

Cezínio de Almeida Santa Rosa e colocou em votação uma nota de pesar na forma de decisão 

(em anexo), aprovada por unanimidade, a ser publicada no Boletim de Serviço da UFF. O 

professor Jorge comunicou, ainda neste item da pauta, de seu possível afastamento da CPA, em 

razão de uma estadia no exterior prevista para iniciar em janeiro/2021. No terceiro item da 

pauta, o professor Jorge explicou que será necessário reorganizar a composição de membros 

docentes titulares da CPA, de acordo com a portaria do Reitor vigente, em razão da renúncia de 

Virginia Dresch e da aposentadoria de Fernando Tadeu de Medeiros no ano passado. Após 

discussão, ficou decidido que os suplentes dos membros docentes Pedro Paulo da Silva Soares 

e Maria Carolina dos Santos Freitas assumam como membros docentes titulares. O professor 

Jorge explicou que, conforme o regimento, o Presidente da CPA precisa ser um representante 

titular dos docentes e pergunta quem gostaria de ser o(a) novo(a) Presidente da CPA. Pedro 

Paulo manifestou que poderia assumir como Presidente. O professor Jorge colocou em votação 

e se aprovou, por unanimidade, a escolha de Pedro Paulo da Silva Soares como novo 

Presidente da CPA. O professor Jorge informou que será comunicado ao Gabinete da Reitoria e 

ao INEP o novo Presidente da CPA, de acordo com o regimento da CPA e a portaria vigente. 

Avançando ao quarto item da pauta, o professor Jorge colocou em discussão a manutenção 

ou não da avaliação institucional, de docentes, discentes e técnicos, tendo em vista o 

ensino/trabalho remoto vigente, em razão da pandemia do coronavírus, uma vez que os 

instrumentos de avaliação da CPA são para ensino/trabalho presencial. Após discussão, foi 

aprovada, por unanimidade, na forma de decisão (em anexo) a suspensão da avaliação 

institucional durante a vigência do ensino/trabalho remoto de docentes, discentes e técnicos, 

sendo mantida a avaliação institucional trienal junto aos egressos dos cursos de graduação, 

prevista para iniciar em outubro/2020. A referida decisão será publicada no Boletim de Serviço 

da UFF e enviada aos dirigentes (Reitor, Pró-Reitores, Superintendentes, Diretores de Unidade, 

Chefes de Departamento e Coordenadores de Cursos de Graduação) e coordenadores das 

Comissões de Avaliação Local (CAL). O professor Jorge passa ao quinto item da pauta, 

informando que foi realizado o upload do Relatório de Autoavaliação Institucional 2020 da 

UFF no sistema do INEP em março/2020, conforme legislação vigente, após a incorporação de 

todas as contribuições dos membros da CPA, recebidas por e-mail. Colocou em votação a 

ratificação da aprovação “ad referendum” do referido Relatório, que foi aprovado por 

unanimidade. O professor Jorge perguntou se alguém teria algo mais a tratar. Flávia observou 

que Marcelo Linhares havia se tornado procurador institucional desde 07/08/2020, sugerindo 

registro em ata de que sua indicação é um ganho para a universidade e sugere a aprovação de 

uma moção de aplausos a Marcelo Linhares, na forma de decisão (em anexo), que foi aprovada 

por unanimidade. Por fim, Virginia pediu a palavra para, na mesma linha da Flávia, exaltar as 



qualidades excepcionais da servidora Débora Janoth, membro da CPA, lotada na Pró-Reitoria 

de Graduação, por seu saber, saber fazer e saber estar nos diferentes contextos em que trabalha; 

por honrar o Estado com o trabalho que desempenha. Aproveitou também para apresentar o 

servidor Reinaldo Ramos da Silva, Técnico em Assuntos Educacionais, lotado na Divisão de 

Avaliação da Pró-Reitoria de Graduação, que desde janeiro/2021 dá apoio 

acadêmico/administrativo aos trabalhos da CPA. O professor Jorge Martins deu as boas-vindas 

ao Reinaldo, em nome de toda a comissão; e reiterou as palavras de Virginia sobre Débora, 

uma vez que trabalha com ela, diariamente. Nada mais havendo a declarar, o Prof. Jorge 

Simões de Sá Martins encerrou a reunião e eu, Reinaldo Ramos da Silva, lavrei a presente ata, 

que vai assinada por mim e pelo professor Jorge Simões de Sá Martins, que presidiu a reunião 

na qualidade de membro docente titular da Comissão. Niterói, 20 de agosto de 2020. 

 

-x- 

 

 

Reinaldo Ramos      Jorge Simões de Sá Martins 

Secretário - SIAPE     Vice-presidente da CPA – 1352870  

 

Anexos 

 

DECISÃO CPA No. 1 de 20 de agosto de 2020. 

 

Ementa: Moção de aplausos 

 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA/UFF, na reunião ordinária realizada em 

20/08/2020, no uso das suas atribuições estatutárias e regimentais e, considerando a indicação 

do Prof. JORGE SIMÕES DE SÁ MARTINS, membro docente titular da Comissão: 

DECIDE: 

Aprovar, por unanimidade, Moção de Aplausos à VIRGINIA DRESCH, Professora do 

Magistério Superior, membro da CPA entre os anos 2012 e 2020, Presidente da CPA entre os 

anos 2016 e 2020, por sua competente e dedicada atuação nesta Comissão, à testa da qual 

conseguiu aprofundar e popularizar os processos avaliativos pelos quais é responsável. 

 

 

PEDRO PAULO DA SILVA SOARES 

Presidente da Comissão Própria de Avaliação 

 

 

 



-x- 

DECISÃO CPA No. 2 de 20 de agosto de 2020. 

 

Ementa: Nota de Pesar 

 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA/UFF, na reunião ordinária realizada em 

20/08/2020, no uso das suas atribuições estatutárias e regimentais e, considerando a indicação 

do Prof. JORGE SIMÕES DE SÁ MARTINS, membro docente titular da Comissão: 

DECIDE: 

Aprovar, por unanimidade, Nota de Pesar, pelo falecimento de ARTHUR CEZÍNIO DE 

ALMEIDA SANTA ROSA, membro suplente dos Representantes da Sociedade Civil 

Organizada na CPA, devido a complicações da COVID-19. 

 

 

PEDRO PAULO DA SILVA SOARES 

Presidente da Comissão Própria de Avaliação 

 

-x- 

DECISÃO CPA No. 3 de 20 de agosto de 2020. 

 

Ementa: Suspensão temporária da avaliação institucional 

durante a vigência do ensino/trabalho remoto 

 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA/UFF, na reunião ordinária realizada em 

20/08/2020, no uso das suas atribuições estatutárias e regimentais e, considerando a indicação 

do Prof. JORGE SIMÕES DE SÁ MARTINS, membro docente titular da Comissão: 

DECIDE: 

Aprovar, por unanimidade, a suspensão temporária dos processos de avaliação institucional 

até 31 de dezembro de 2020, de docentes, discentes e técnico-administrativos; em virtude do 

caráter excepcional e emergencial do formato remoto de ensino e trabalho adotado para o 1º 

semestre letivo de 2020 e devido aos instrumentos serem consoantes ao efetivo trabalho 

acadêmico e administrativo presencial. 

 

PEDRO PAULO DA SILVA SOARES 

Presidente da Comissão Própria de Avaliação 



 

-x- 

DECISÃO CPA No. 4 de 20 de agosto de 2020. 

 

Ementa: Moção de aplausos 

 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA/UFF, na reunião ordinária realizada em 

20/08/2020, no uso das suas atribuições estatutárias e regimentais e, considerando a indicação 

da Profª FLÁVIA CLEMENTE DE SOUZA, membro docente titular da Comissão: 

DECIDE: 

Aprovar, por unanimidade, Moção de Aplausos à MARCELO MOREIRA LINHARES, 

Assistente em Administração, por sua recente nomeação como Procurador Educacional 

Institucional da Universidade Federal Fluminense e por sua atuação competente e dedicada 

como chefe da Divisão de Avaliação da PROGRAD (DAV/PROGRAD). 

 

 

PEDRO PAULO DA SILVA SOARES 

Presidente da Comissão Própria de Avaliação 
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