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ATA Nº 408/2004 – CEPE

Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano dois mil e quatro, às quatorze horas e dez
minutos, no Salão Nobre do Edifício Arthur da Silva Bernardes da Universidade Federal de
Viçosa, em Viçosa,  Minas Gerais, reuniu-se, extraordinariamente,  pela quadringentésima
oitava vez,  o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão,  sob a presidência do professor
Evaldo  Ferreira  Vilela,  reitor,  e  secretariado  pelo  professor  Luiz  Carlos  dos  Santos,
secretário de Órgãos Colegiados, para tratar dos seguintes assuntos:  1- Apresentação do
Relatório  de  Avaliação  de  Disciplinas  pela  Comissão  Permanente  de  Avaliação  de
Disciplinas – COPAD; e 2- Solicitação de analisar a possibilidade de rematrículta para
os servidores que iniciaram a graduação e não a concluíram (Processo nº 03-11055) .
Os  conselheiros  presentes  foram os  que  se  seguem:  Fernando  da  Costa  Baêta;  Ismael
Eleotério Pires; Luciano Baião Vieira; Antônio José Natali; Orlando Pinheiro da Fonseca
Rodrigues;  Dario  Cardoso  de  Lima;  Álvaro  José  Magalhães  Neves;  Regina  Simplício
Carvalho; Vicente de Paula Lélis; Maria do Rosário Salgado Gomes da Cunha; Marinaldo
Divino Ribeiro,  suplente  do conselheiro  Daniel  Nogueira  Martins;  e  Maria  Auxiliadora
Baião Vieira Gomes, suplente da conselheira Maria das Graças Salgado. Os conselheiros
Og  Francisco  Fonseca  de  Souza,  Ângelo  Pallini  Filho,  Maurílio  Alves  Moreira,  Luiz
Fernando  Reis,  Daniel  Nogueira  Martins  e  Maria  das  Graças  Salgado  justificaram  a
ausência. Item 1- Apresentação do Relatório de Avaliação de Disciplinas pela Comissão
Permanente de Avaliação de Disciplinas – COPAD –  iniciada a reunião, o presidente
passou  a  palavra  ao  conselheiro  Ismael  Eleotério  Pires,  que  destacou  a  presença  dos
membros da COPAD, professores Antonio Bento Mancio, Rita Maria de Melo Alencar e
Maria  Irene  Amorim  Ruminski  e  do  secretário  Cláudio  Paulon  de  Carvalho,  tecendo
comentários sobre os trabalhos desenvolvidos pela COPAD, desde a retomada do processo
de avaliação de disciplinas, no segundo semestre de 2002 até a presente data. Destacou a
informatização do processo a partir do segundo semestre de 2003, por meio da construção
de um software apropriado, fruto da participação voluntária do professor Ricardo Frederico
Euclydes. Em seguida, solicitou ao professor Antonio Bento Mancio que apresentasse os
resultados das avaliações. O professor Antonio Bento Mancio informou que os resultados
são referentes ao segundo semestre de 2002, primeiro semestre de 2003, segundo semestre
de  2003  e  primeiro  semestre  de  2004.  Destacou  que  os  dois  semestres  iniciais  foram
avaliados conforme proposto no Programa de Avaliação de Disciplinas (PAD-UFV, 2000),
em sistema convencional de preenchimento dos formulários em papel, com leitura ótica das
respostas, e os dois semestres subseqüentes foram avaliados em sistema on line, este último
permitiu  maior  agilidade  no  processo  de  coleta  de  dados  e  produção  de  relatórios,
requerendo, porém, maior  divulgação e participação da comunidade docente e discente.
Enfatizou  que  o  sistema  de  avaliação  de  disciplinas  deve  ser  de  caráter  formativo,  de
acordo com a concepção original  do projeto,  e que os resultados obtidos  nessas quatro
avaliações  sinalizam que a  UFV deve orientar  toda  a  comunidade docente,  no que diz
respeito a: 1) melhoria no planejamento da disciplina, destacando o planejamento das aulas;
2)  melhoria  na  utilização  de  recursos  audiovisuais,  como  fator  positivo  no  ensino;  3)
melhoria no relacionamento interpessoal em sala de aula; e 4) análise, em sala de aula, das
deficiências  nas  avaliações  de aprendizagem (sabatinas,  provas,  seminários  etc.).  Como
medidas  orientadoras,  a  COPAD  recomenda:  1)  responsabilizar  as  chefias  dos
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departamentos  pela  tomada  de  medidas  saneadoras  em  relação  aos  pontos  negativos
detectados nas disciplinas a eles concernentes; 2) as chefias dos departamentos poderão, de
acordo com decisão  dos  respectivos  colegiados,  divulgar  em audiências  apropriadas  os
resultados da avaliação de disciplinas; 3) normatizar as responsabilidades nas questões do
ensino  e  aprendizagem  dos  coordenadores  de  curso  e  de  disciplinas,  para  solução  e
encaminhamentos  na  unidade  departamental  de  questões  identificadas  na  avaliação  de
disciplinas.  Após  a  apresentação,  passou-se  à  fase  de  discussão,  quando  diversos
esclarecimentos foram feitos, recomendando-se que a COPAD avalie e pondere sobre as
diversas sugestões apresentadas, destacando-se: 1) o período de disponibilização do sistema
para avaliação das disciplinas pela comunidade docente e discente; 2) obrigatoriedade, ou
não, de participar da avaliação; e 3) implementação de medidas para melhor divulgação do
processo.  Finalmente,  o  conselheiro  Ismael  Eleotério  Pires  expressou a  necessidade  de
transferência  do  controle  do  software  de  avaliação  de  disciplinas  para  a  Central  de
Processamento de Dados, desenvolvido voluntariamente pelo professor Ricardo Frederico
Euclydes, como reafirmação do caráter institucional do projeto, o que foi do entendimento
de  todos.  Item  2-  Solicitação  de  analisar  a  possibilidade  de  rematrículta  para  os
servidores que iniciaram a graduação e não a concluíram (Processo nº 03-11055) –
aprovado,  com  três  votos  contrários,  o  parecer  da  Comissão  instituída  pelo  Ato  nº
006/2004/CEPE, constante nas páginas 26 e 27 do processo.  Às quinze horas e quarenta
minutos, a reunião foi encerrada. Para constar, foi lavrada a presente ata, que, se achada
conforme, será assinada pelo presidente e pelo secretário de Órgãos Colegiados.
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