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ATA DA 17ª REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
(CPA) 

DO DIA 18/06/2018 

 
No décimo oitavo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis 
horas e trinta minutos, ocorreu a décima sétima reunião da Comissão Própria de 
Avaliação (CPA), com a participação dos servidores do Senado Federal Francisco 
Etelvino Biondo, Valéria Ribeiro da Silva Franklin Almeida, representantes da 
Diretoria Executiva do ILB; Flávio Roberto de Almeida Heringer, representante 
do corpo discente, e João Henrique Pederiva, representante do corpo docente e 
Luciana Villela de Andrade Mendes, representante do Corpo Técnico-
administrativo, para deliberar sobre: 1) Aprovação do Relatório de Auto avaliação 
2017; 
2 )Discussão e  encaminhamento ao Comitê Científico e Pedagógico sobre o uso 
das imagens das aulas feitas por alunos; 
3) Anonimato nos processos de avaliação de curso, disciplina e professores; 
4) Outros assuntos. A servidora Valéria Ribeiro inicia a reunião tratando das 
reclamações recorrentes em relação às gravações de aulas e sugere que seja 
registrado em edital que as aulas não devem ser gravadas a menos que haja a 
permissão do docente e que um termo de compromisso de não divulgação seja 
assinado pelo aluno. Sugere também que diálogos e discussões a respeito da 
liberdade de expressão sejam realizados no âmbito acadêmico. Biondo cita a 
visibilidade dadas a essas gravações. Valéria aponta que foi feita uma advertência 
via email para os alunos. Pederiva afirma que essa questão deve ser formalizada 
no edital. Flávio sugere que seja feita uma instrução normativa a respeito do 
direito de imagem e que o termo de compromisso seja assinado somente para e 
fins acadêmicos e pessoais. Biondo afirma que deve ser mantida a privacidade do 
pensamento dos professores e alunos. Outros assuntos. Valéria incia a discussão 
a respeito do anonimato dos alunos nas avaliações institucionais realizadas e 
ressalta que a falta de frequência do aluno nas aulas prejudica sua avaliação. 
Luciana sugere que essa frequência seja feita por disciplina. Todos concordam 
que se o aluno não possui frequência nas aulas, não está apto a avaliar o professor 
e a disciplina, mas que o anonimato deve ser mantido. Flávio esclarece a 
importância de uma análise mais qualitativa das avaliações e aponta que algumas 
avaliações não foram aplicadas a determinados cursos. Valéria comenta sobre os 
problemas gerados com pedidos de retiradas de professores e sobre o 
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empoderamento dado aos alunos pelo formulário de avaliação. Outros assuntos. 
Pederiva sugere que seja feita uma avaliação dos alunos pelo docente e pela 
COESUP. Pederiva expõe as dificuldades de acompanhamento do curso devido 
ao horário das aulas contrário ao horário de trabalho. Valéria ressalta a 
importância de realizar as reuniões da CPA com mais frequência. Todos sugerem 
que os formulários sejam melhorados para que seja feita uma avaliação mais 
qualitativa além de permitir que sejam feitas projeções futuras. Valéria sugere que 
todos os formulários de avaliação utilizados sejam apresentados aos alunos no 
início do curso para incentivá-los a participar mais das avaliações. Pederiva 
sugere que seja feita uma avaliação durante o curso para que problemas que 
estejam ocorrendo, possam ser resolvidos e que a CPA manisfeste sobre o horário 
das aulas. Valéria pontua a longa duração dos cursos. Biondo sugere que as 
reclamações dos alunos sejam formalizadas em um documento. Ficou combinado 
que na próxima reunião haverá a análise para  Aprovação do Relatório de Auto 
avaliação 2017  juntamente com a representante de coordenação, Telma América 
Venturelli. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a presente, e, para 
constar, eu, Álefe Lacerda, que secretariei a reunião, lavro e assino esta Ata, que, 
lida e aprovada, será assinada pelos demais presentes.  
 

Brasília, 19 de junho de 2018. 

____________________ 
Álefe Lacerda Gomes Santos 
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