
 

 

   

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA)  

 

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE (CPA/UFF) 

Ao vigésimo quarto dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, 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: Pedro Paulo da Silva Soares (presidente), Flávia Clemente de Souza, Maria Onete 

Lopes Ferreira, Maria Carolina dos Santos Freitas, Gerlinde Agate Platais Brasil Teixeira, Juresia 

Mendonça de Souza, Jorge Simões de Sá Martins e Reinaldo Ramos da Silva, técnico em assuntos 

educacionais da CPA, secretariando a sessão. A reunião fora convocada para discussão da seguinte 

pauta: 1)      Aprovação da Ata anterior; 2)      Informes; 3)      Avaliação consolidada 2020/1; 

4)      Relatório trienal; 5)    Assuntos gerais. Iniciando a reunião, o presidente da CPA Pedro Paulo 

Soares introduz os itens da pauta e indaga aos membros de se haveria alguma sugestão de inserção ou 

de inversão de pontos de pauta. Em não havendo, no tocante ao item um, aprovação da ata anterior, 

o professor Pedro destacou que conversou com o professor Roberto Cid, que corroborou com a decisão 

de suspender a avaliação enquanto perdurar o período remoto e consultou o colegiado no que diz 

respeito à aprovação da ata anterior, que será imediatamente encaminhada à CPPD para efeito de 

instruir esta decisão. Antes da aprovação da ata, o presidente da CPA consultou o colegiado para saber 

se havia quorum para aprovação desta, visto que alguns membros não estavam ainda presentes, 

observando que há membros oficiais que permanecem ausentes das reuniões desde que o mesmo tomou 

posse - citando a representação discente como exemplo. Foi feita uma rápida consulta ao regimento 

para confirmar se haveria quorum suficiente naquele momento, ou seja, sete membros entre titulares e 

suplentes. A consulta confirmou o quorum e os membros aprovaram unanimemente a ata anterior. 

Avançando aos itens dois, três e quatro, informes, avaliação consolidada 2020/1 e relatório trienal, 

o professor Pedro mencionou que foi enviado ao MEC em 2021 o relatório referente ao ano de 2020, 

que deveria conter informações do triênio (18-19-20), porém não fizemos desta forma e não há 

possibilidade de retificação junto ao Ministério da Educação. O professor Pedro sinalizou que podemos 

realizar o relatório trienal e deixarmos o mesmo disponível no site da CPA para suprir a lacuna. Outra 

ideia é publicizar os relatórios das CAL também em nosso site, deixando o relatório preliminar 

acessível em pasta do drive para que os membros possam atualizá-lo conjuntamente. A mesma política 

é sugerida quanto ao relatório de 2021, a ser enviado em 2022, lembrando que o próximo ano tem a 

expectativa de ser atribulado em razão da realização de uma série de processos eleitorais, além de ser 

provável ano de recredenciamento da UFF. Para o professor Pedro, a melhor ideia seria avaliar o ano de 



2020 incluindo os dados gerais da avaliação institucional. Para o relatório trienal, incorporar dados 

paulatinamente em documento aberto e editável. E por fim, incorporar sugestões e atualizar dados para 

o relatório anual. O mesmo anunciou a intenção de incluir dados referentes à PROPLAN e outros 

extratos da UFF em números, observando que as mudanças mais sensíveis dizem respeito ao período 

remoto e ao PDI. Pedro ainda sugere que para a próxima reunião seja incluída na pauta uma discussão 

breve sobre o próximo relatório, além de atualizarmos a página da CPA com mais frequência, bem 

como a lista de contatos das partes interessadas na estrutura de avaliação da UFF, a saber, diretores, 

chefes de departamento e coordenadores. O professor também deseja consultar o STI para viabilizar a 

criação de contas de email específicas para as CAL. Como último informe, o professor Pedro menciona 

a existência de um grupo de discussão interinstitucional de diversas CPA espalhadas entre as IES 

públicas do país, sugerindo aos membros interessados que solicitem participação nas discussões, caso 

interessados. Ainda dentro dos informes, o presidente da CPA informa ter disparado para todas as 

unidades o chamado para resposta à avaliação, observando ainda baixa adesão. O mesmo consultou os 

membros sobre nova prorrogação, ao que a professora Gerlinde considera pouco efetivo, visto que os 

professores já não estão mais acessando o sistema. A professora Flavia informa ter feito o curso de 

avaliação virtual in loco na área de Comunicação para avaliadora. A mesma refere que o instrumento 

mudou pouco, bem como o foco da avaliação em termos de documentação e agenda. O que lhe chamou 

mais atenção diz respeito ao cuidado com a forma virtual, sendo orientada a não gravação das reuniões 

com docentes, discentes e técnicos. Quanto aos laboratórios, foi criado um sistema de geolocalização 

que refere e valida em tempo real a realização da avaliação in loco. È solicitado também o envio de 

termos da autorização de uso da imagem dos envolvidos no processo. Ainda registrar que a designação 

de novas comissões já foi iniciada. A professora Gerlinde informa também ter participado da formação, 

estranhando ser membro da Medicina, curso que não será avaliado. Encerrando a reunião no item cinco 

da pauta, assuntos gerais, a professora Flavia ressalta a importância de nos inteiramos destes 

procedimentos para quando estivermos escalados para eventuais avaliações, sobretudo em processos de 

recredenciamento. O professor Pedro pergunta se há prioridade na avaliação de cursos que estejam com 

processo saneador, ao que a professora Flavia responde negativamente. O professor Pedro destaca a 

necessidade de participarmos do grupo nacional de discussões sobre avaliação institucional. Nada mais 

havendo a declarar, o Prof. Pedro Paulo da Silva Soares encerrou a reunião e eu, Reinaldo Ramos da 

Silva, secretariando a mesma, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelo professor Pedro 

Paulo da Silva Soares, que presidiu a reunião na qualidade de membro docente titular da Comissão. 

Niterói, vinte de julho de dois mil e vinte e um. 
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