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Apresentação 

 

 

No ano de 2004, visando estabelecer um processo de avaliação institucional de forma global e 

articulada, foi criada a primeira Comissão Própria de Avaliação das então Faculdades Federais 

Integradas de Diamantina – CPA FAFEID , regulamentada pelo Colegiado Superior através da 

Resolução 01/2004 de 13 de dezembro de 2004, atendendo o disposto na Lei nº 10.861 de 14 

de abril de 2004 e na Portaria/MEC nº 2.051 de 9 de julho de 2004.Com o objetivo de 

assegurar o processo de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de 

graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes. 

 O Conselho Universitário da UFVJM, através da Resolução nº Nº. 30 – CONSU, DE 

07 DE NOVEMBRO DE 2008 aprovou o regulamento e funcionamento da Comissão Própria 

de Avaliação - CPA, constituída de acordo com o estabelecido pela Lei no. 10.861 de 14 de 

abril de 2004, e de acordo com a Portaria/MEC no. 2.051 de 9 de julho de 2004. Tendo como 

objetivos: 

I- coordenar os processos internos de avaliação da instituição e sistematizar os dados para a 

prestação das informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP; 

II- executar os trabalhos necessários, voltados para o alcance dos objetivos do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES; 

III- conduzir os processos de autoavaliação da UFVJM; 

IV- estimular a cultura da autoavaliação no meio institucional. 

 Nesta Resolução está assegurada a participação de todos os segmentos da comunidade 

universitária e de representantes da sociedade civil organizada e vedada à composição que 

privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos, conforme a Lei 10.861/2004. Nestes 

termos, a CPA será constituída por: 

I -  Quatro docentes do quadro permanente da instituição, eleitos pelos seus pares; 

II -  Dois servidores técnico-administrativos eleitos pelos seus pares; 

III -  Um representante discente da graduação eleito pelos seus pares; 

IV -  Um representante discente da pós-graduação eleito pelos seus pares; 

V -  Dois representantes da sociedade civil organizada. 

 

A atual Comissão pró-tempore foi designada pela Reitoria através da Portaria nº 24472016, 

com a inclusão de representantes docentes e Técnico-Administrativos de todos os quatro 

campi da Instituição, visando atender as seguintes atividades, elaborar proposta de 

reestruturação da CPA levando em consideração a realidade multicampi da UFVJM; além de 

responder por outras demandas relacionadas à CPA que surgirem no intercurso de tempo 

estabelecido na presente Portaria; A Comissão deverá apresentar os resultados dos trabalhos 
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até a realização da primeira reunião Ordinária do Conselho Universitário - CONSU- do ano 

de 2017.. 

 

O atual processo de autoavaliação da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri têm como objetivo atender as recomendações do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), a UFVJM desenvolve um trabalho de construção de uma 

cultura de avaliação a fim de aprimorar o envolvimento da comunidade acadêmica no 

processo de construção de uma Universidade cada vez melhor, privilegiando a busca de sua 

identidade como Instituição Federal de Ensino Superior que passa por um processo crescente 

de desenvolvimento. 

A avaliação Interna da UFVJM, entendida como um processo contínuo por meio do qual a 

Instituição constrói conhecimento sobre sua própria realidade, busca compreender os 

significados do conjunto de suas atividades, visando a melhoria da qualidade educativa e o 

alcance de maior relevância social. 

 

HISTÓRICO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

 

A UFJVM realizou sua primeira Autoavaliação em setembro de 2005, e aguardou a visita in 

loco da Comissão de Avaliação Externa da Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (CONAES) (prevista para os meses seguintes à autoavaliação), que ocorreu em 

novembro de 2007. A Instituição passou pelas duas avaliações previstas para a primeira etapa 

do SINAES, sistema esse instituído em 2004  pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP). O Relatório de Avaliação Externa, concluído em 27 de 

fevereiro de 2008, apresentou a realidade da UFVJM frente aos processos contínuos de 

ampliação pelos quais a instituição passa desde 1998. Durante o período de 14 de janeiro a 12 

de março de 2010 a UFVJM passou por seu segundo processo de autoavaliação institucional. 

Pela primeira vez, esse processo foi realizado através de um questionário informatizado e 

respondido de forma on-line através do portal da UFVJM. Isso permitiu uma participação 

mais democrática tanto à comunidade universitária quanto à comunidade externa. O período 

de autoavaliação foi amplamente divulgado através de mensagens pelo correio eletrônico, 

pelo portal da UFVJM na internet, através de cartazes e na comunicação direta. 

 A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM apresentou no 

sistema (e-MEC) o PDI referente ao período 2008 a 2012. Este PDI foi preenchido 

eletronicamente pela UFVJM na plataforma e-MEC. A comissão verificou que as informações 
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são parte de um PDI construído institucionalmente em conjunto com a comunidade 

acadêmica, porém ainda não estaria aprovado nos conselhos superiores da IES. 

 O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) ano 2012 a 2016 traça a identidade 

da Universidade, no que diz respeito ao sentido de sua existência, à missão a que se propõe à 

sua linha pedagógica, às suas atividades acadêmicas, à sua configuração organizacional, aos 

recursos materiais disponíveis e às suas pretensões futuras. 

As atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFVJM mostram coerência com os 

documentos apresentados in loco e de acordo com as reuniões realizadas com a comunidade 

acadêmica e são efetivas nos níveis de graduação e pós-graduação. Observados os resultados 

das avaliações dos cursos e também através do resultado do ENADE dos estudantes de 

graduação da UFVJM. 

Em 2011, a UFVJM recebeu os avaliadores in loco para recredenciamento 

institucional e após a visita recebeu conceito final 3. 

Ainda no ano de 2011, a UFVJM passou por seu segundo processo de autoavaliação 

institucional. Pela segunda vez, esse processo foi realizado por meio de um questionário 

informatizado e respondido de forma on-line no portal da UFVJM. Isso permitiu uma maior 

possibilidade de participação tanto da comunidade universitária quanto da comunidade 

externa. O período de autoavaliação foi amplamente divulgado utilizando se de mensagens 

pelo correio eletrônico, notícias no portal da UFVJM, afixação de cartazes e na comunicação 

direta. 

Houve uma alteração significativa na participação de todos os segmentos no processo 

de autoavaliação, pois recebemos 977 questionários respondidos, o que representa um 

crescimento de 307,08% na participação geral em relação a 2010. 

 No ano de 2012, não foi realizado pela CPA o questionário de autoavaliação como nos 

anos anteriores. A não realização desta consulta deveu-se a dois fatores centrais: a 

reorganização do calendário acadêmico como consequência do movimento grevista de 

servidores ocorrido no início do ano de 2012 – por exemplo, o segundo semestre de 2012 teve 

início em fins de novembro de 2012, sendo que o mesmo somente findará em abril de 2013, 

prejudicando a avaliação dos processos ocorridos na universidade. 
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No entanto, em 2014, o MEC, por intermédio da nota técnica "Inep/Daes/Conaes" n o 

65, de 9 de outubro de 2014, instituiu também, como as IES, o ciclo de três (3) anos para ser 

cumprido seguindo um cronograma preestabelecido, conforme mostrado a seguir: 

  até 31 de março de 2016 – 1 o Relatório parcial  

 até 31 de março de 2017 – 2 o Relatório parcial  

 até 31 de março de 2018 – Relatório integral 

 

Diante da orientação foi elaborado e enviado o relatório parcial em 2016, contemplando as 

alterações as mudanças previstas no processo de autoavaliação da UFVJM. 

 

Objetivos 

 

A CPA tem como objetivos: 

 

1) Coordenar os processos internos de avaliação da instituição e sistematizar os dados para a 

prestação das informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP; 

2) Executar os trabalhos necessários voltados para o alcance dos objetivos do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES; 

3) Conduzir os processos de autoavaliação da UFVJM; 

 

4) Estimular a cultura da autoavaliação no meio institucional 

 

Metodologia 

 

Instrumentos utilizados: 

 

Formulários de avaliação institucional específico para cada categoria online e impresso. 

 

 

Instrumento para coleta de informações dos setores da UFVJM- oficio ás pró-reitorias e a 

Gestão e para diretorias. 

 

Análise dos relatórios do Instrumento de Avaliação do Ensino- IAE, que é organizado pela 

Pró-reitoria de Graduação. 
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Diante do exposto e considerando a relevância que a autoavaliação institucional assume frente 

à Instituição de Educação Superior, considerando também a autoavaliação institucional 

interna, e seus reflexos sociais, bem como a necessidade de cumprir de modo mais eficiente 

com as atribuições constantes na Lei nº.  10.861/2004 e na Portaria nº. 2.051/2004, e ainda 

compreendendo a autoavaliação institucional enquanto processo interno que permite a 

reflexão acerca da realidade estudada e que exige a todos os agentes implicados (discentes, 

docentes e técnico-administrativos), compromisso com o conhecimento gerado e com o 

consequente aprimoramento institucional, e para que a Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) seja uma instituição educacional que aprenda consigo 

mesma deverá, obrigatoriamente, abrir-se às indagações resultantes da avaliação, isto é, 

discutir e empregar, sistematicamente, as informações institucionais oriundas da sistemática 

avaliativa no âmbito de sua sede, bem como dos seus Campi. Tal prática possibilitará a 

consolidação de consciência institucional voltada à reflexão coletiva e ao aprimoramento 

constantes, função de toda e qualquer ação avaliativa. 

Uma das grandes dificuldades existentes para a elaboração do processo avaliativo na 

instituição é a falta de histórico de uma cultura de autoavaliação na mesma. 

Neste contexto a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UFVJM apresenta uma proposta 

de reestruturação, tanto na constituição de seus membros, quanto na definição de Comissões 

Setoriais para os Campi: Janaúba, Teófilo Otoni e Unaí, visando conhecimento e articulação 

da estrutura e de funcionamento da CPA, e ainda na alimentação de informações preciosas 

para a confecção do Relatório de Avaliação, documento este indispensável para os atos 

regulatórios. 

Dadas as extremas dificuldades da Comissão Própria da UFVJM atual em realizar os 

trabalhos para efetivação da autoavaliação institucional, citam-se como principais desafios -se  

a falta de recursos humanos para encaminhamentos das atividades, bem como a falta de 

servidor específico para a CPA. Outro desafio  refere-se a falta de interesse de representantes 

para compor esta comissão. 

Além de que da dificuldade de sensibilizar a comunidade interna sobre a importância desta 

temática para que de fato ocorra o engajamento dos atores institucionais. 

Outra pendência diz respeito  falta de feedback  das suas ações para a comunidade 

acadêmica.Análise dos relatórios  de avaliação(IAE) 

O instrumento de Avaliação de Ensino -IAE foi adotado  pela Pró-reitoria de Graduação com 

objetivo de avaliar o ensino da graduação na instituição  a partir da participação dos docentes 

e discentes da UFVJM, porém não há espaço que contemple a participação  do segmento dos 

Técnico-administrativos e da comunidade externa.). 

Falta de capacitação para os membros da CPA para aprimoramento e alinhamentos com as 

questões atuais. 

Necessidades de revisão da composição da atual CPA nas resoluções pertinentes. 
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Apoio da Gestão para composição e  apoio para ações de CPAs multi campi visando 

descentralizar as atividades avaliativas e assegurar a representação em todos os demais campi 

fora da sede. 

Faz-se necessário, portanto a renovação de composição para a Comissão Própria de 

Avaliação, bem como a alteração da Resolução da CPA; definição de calendário de atividades 

da CPA, construção do Projeto de Autoavaliação Institucional com definição de metodologia, 

instrumentos e indicadores de avaliação constante nos PDI e PPI Institucionais, além de 

planejamento dos recursos para a realização do processo de autoavaliação. 

A problemática da avaliação das instituições de ensino superior é discutida, considerando que 

são as próprias universidades que devem criar e programar os mecanismos de avaliação. 

“Os seus propósitos na busca de alternativas de possíveis caminhos para a resolução dos 

problemas e das necessidades sociais, por meio de um processo efetivo de reflexão e ação”. 

(Schwartzmann, 1987). 

O processo de autoavaliação da UFVJM ainda está em fase de consolidação e transformação 

constante, tendo em vista a realidade da instituição que se expandiu muito rapidamente e sem 

condições de servidores adequados à realização das atividades previstas para realização dos 

procedimentos e trabalhos da comissão Própria de avaliação, onde seus membros todos além 

das funções da CPA, também acumulam outras funções dentro da Instituição. 

Faz-se necessária uma análise critica do processo de avaliação institucional, por meio de um a 

reflexão detalhada sobre as dificuldades encontradas. Esse procedimento permitirá que a 

Comissão Própria de Avaliação possa aprimorar o processo  para os próximos períodos 

avaliativos. Buscando efetivar sua verdadeira função social dentro da Universidade. 

 

A CPA tem como metas o cumprimento das seguintes ações: 

 Atualização do Projeto de Autoavaliação Institucional de UFVJM- em andamento 

 Atualização do site da CPA-  

 Atualização e reformulação dos instrumentos de avaliação-  

Questionários Docentes- campus de Diamantina 

Questionários Discentes- Campus Mucuri 

Questionários TAS- Campus Janaúba 

Questionários Comunidade externa: Campus de Unaí 

 

 Aprovação do Cronograma para Autoavaliação da UFVJM 

 2013-  Pendência do relatório de avaliação 2012-concluído 

 2014- Pendência do relatório de avaliação 2013- concluído 

 2015 - Pendência do relatório de avaliação 2014- concluído 

 Recredenciamento Institucional-  

Dados da CPA- Concluído 

Aguardando mais demandas do Pesquisador Institucional 

 Processo de  planejamento e ações da avaliação interna e relatório 2016 

 Analise dos dados do IAE 
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 Atualização  da solicitação aos Órgãos de gestão para atendimento das questões da 

CPA; 

 Acompanhamento das avaliações de reconhecimento e renovação de reconhecimento 

de cursos; 

 Sensibilização da comunidade interna e externa acerca da importância da participação 

nos processos avaliativos para melhoria da qualidade no interior da UFVJM; 

 

 

Planejamento de Autoavaliação ( 2º relatório parcial) 

Data de entrega:31/03/2017 

 
EIXO DE 

AVALIAÇÃO 

DIMENSÃO DO SINAES TEMAS E ÓRGÃO 

ESPECÍFICOS DA 

UFVJM 

Responsável 

Eixo 1- 

Planejamento e 

Avaliação 

Institucional 

Planejamento e Avaliação Avaliação Externa e 

autoavaliação 

CPA 

Eixo 2- 

Desenvolvimento 

Institucional 

Responsabilidade Social da IES Políticas de Gestão e 

Responsabilidade 

Social(Reitoria) 

Campus JK 

Eixo 3- Políticas 

Acadêmicas 

Políticas para o ensino, pesquisa e 

extensão(PROGRAD,PRPPG,PROECX,PROACE) 

 

 

Ensino,Pós-graduação, 

Extensão, Projetos de 

expansão, Reuni,DRI, 

 Campus 

Mucuri 

 

Comunicação com a Sociedade 

 

 

Situação Atual, desafios, 

propostas e 

planejamento da 

DICOM 

Eixo 4- Políticas de 

Gestão 

Políticas de Pessoal 

 

Situação Atual, desafios, 

propostas e 

planejamento da 

PROGEP. 

Campus 

Janauba 

Organização e Gestão da Instituição e 

Sustentabilidade Financeira 

 

Situação Atual, desafios, 

propostas e 

planejamento da 

PROAD,PROPLAN 

Eixo 5- 

Infraestrutura Física 

Infraestrutura Avaliação e dados do 

questionário do 

estudante(ENADE) 

PROAD 

Campus Unaí 
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Cronograma de atividades da CPA/UFVJM- 2º relatório Parcial 

Ações Ano 2017 

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR 

Estudo  e 

análise do 

relatório 

Parcial 2015 

X               

Atualização 

do Projeto de 

Autoavaliação 

Institucional 

de UFVJM 

X               

Atualização 

do site da 

CPA 

X               

Seleção dos 

questionários 

de avaliação 

X               

Aplicação dos 

questionários 

de avaliação 

X X              

Analise dos 

dados dos 

questionários 

e  do IAE 

               

Elaboração do 

2º relatório 

Parcial 

 

 X              
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Estudo e 

análise dos 

dados dos 

questionários 

  X X X X X X X X      

Seminários, 

reuniões de 

sensibilização 

e 

apresentação 

dos 

resultados. 

    X X X X X X X     

Organização 

de eleição 

para 

recomposição 

da CPA 

    X X X X X X X X X X X 

Elaboração 

relatório final 
           X X X X 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO 

JEQUITINHONHA E MUCURI 

CPA 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO  

 

Campus JK: Rodovia MGT 367 - Km 583, nº 5000 - Alto da Jacuba CEP 39100-000 – Diamantina – MG 

Telefax: (38) 3532-1200  Portal: www.ufvjm.edu.br/cpa Email: cpa@ufvjm.com.br 

 

Referências 

BRASIL. Lei No. 10.861 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES e dá outras providências. Publicada no D.O.U de 15 de abril de 

2004. 

 BRASIL. Ministério da Educação. INEP. Roteiro para Relatório de Autoavaliação 

Institucional. 

Nota Técnica INEP/DAES/CONAES No 065, 09 de outubro de 2014. BRASIL. Ministério da 

Educação. Instrumento de Avaliação Institucional Externa: subsidia os atos de 

credenciamento, recredenciamento e transformação da organização acadêmica presencial. 

Agosto de 2014. 

 

 

 

Comissão Própria de Avaliação Própria de Avaliação / UFVJM 


