
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretoria de Avaliação Institucional – Prédio da Reitoria, sala 134. Tel.: 2102-3915 

www.ufjf.br/diavi e secretaria.avaliacao@ufjf.edu.br                                                         
 

 

http://www.ufjf.br/diavi
mailto:secretaria.avaliacao@ufjf.edu.br


 
Manual de Procedimentos Internos 

2020 

 

Página 1 

 

Sumário 
 

1 Procedimentos administrativos ...................................................................................................3 

1.1 Sites ..........................................................................................................................................4 

1.2 E-mails ......................................................................................................................................4 

1.3 SEI – Organização da mesa de trabalho e processos ...............................................................4 

1.3.1 Abertura de processos .....................................................................................................4 

1.3.2 Recebimento de processos ..............................................................................................5 

1.3.3 Acompanhamento de processos ......................................................................................5 

1.4 Atendimento ao público ...........................................................................................................6 

1.4.1 Público interno .................................................................................................................6 

1.4.2 Público externo ................................................................................................................6 

1.5 Bolsistas ....................................................................................................................................6 

1.5.1 Solicitação de vagas junto à Pró-Reitoria de Graduação .................................................6 

1.5.2 Seleção / Recondução ......................................................................................................7 

1.5.3 Atividades .........................................................................................................................7 

1.5.4 Lançamento de frequência de bolsistas ...........................................................................8 

1.6 Eventos .....................................................................................................................................8 

2 Atividades referentes a Avaliações Externas ............................................................................ 10 

2.1 Preenchimento de Formulário Eletrônico de cursos ............................................................ 11 

2.2 Avaliações “in loco” (visitas) ................................................................................................. 11 

2.3 Enade ..................................................................................................................................... 13 

2.4 Diligência ............................................................................................................................... 14 

2.5 Protocolo de Compromisso (PC) ........................................................................................... 15 

3 Atividades referentes à autoavaliação Avaliações Internas...................................................... 16 

3.1 Avaliação das atividades acadêmicas de cursos ................................................................... 17 

3.2 Autoavaliação institucional – CPA ......................................................................................... 18 

4 Avaliações externas realizadas por órgãos independentes ...................................................... 22 

4.1 Rankings nacionais ................................................................................................................ 23 

4.1.1 Quero Educação/ Estadão -  Avaliação de Cursos Superiores ....................................... 23 

4.1.2 Ranking Universitário da Folha (RUF) ....................................................................................... 24 

4.2 Rankings internacionais......................................................................................................... 25 



 
Manual de Procedimentos Internos 

2020 

 

Página 2 

 

4.3 Times Higher Education Latin America University Rankings (THE) ....................................... 25 

    4.3    Rankings internacionais ....................................................... 

 

Anexos 
 

1 - Informações gerais sobre o setor: Fluxograma de atividades e Delegação de competências. 

2 – Documentos para consulta das Comissões de Avaliação in loco do INEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siglas 
 

 

 

CC – Coordenadores de curso 

CPA – Comissão Própria de Avaliação 

Diavi – Diretoria de Avaliação Institucional 

Enade – Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

FE – Formulário Eletrônico 

Inep – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

PI – Procurador Institucional 

SIGA – Sistema Integrado de Gestão Acadêmica 

UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora 

 



 
Manual de Procedimentos Internos 

2020 

 

Página 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Procedimentos administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Manual de Procedimentos Internos 

2020 

 

Página 4 

 

1.1 Sites 

 

A Diavi, atualmente, controla a atualização dos sites www.ufjf.br/diavi e www.ufjf.br/cpa. 

 

1.2 E-mails 

 

A Diavi gerencia os seguintes e-mails: 

- secretaria.avaliação@ufjf.edu.br  

- secretaria.avaliacao@gmail.com  

- questionario.ufjf@gmail.com  

- comissão.avaliacaoufjf@gmail.com  

   

1.3 SEI – Organização da mesa de trabalho e processos 

 

Abaixo estão algumas recomendações sobre a utilização da mesa de trabalho comum ao 

setor dentro do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Em caso de dúvidas, seguir as 

orientações do Manual SEI!Usar  

http://www.ufjf.br/sei/files/2018/10/Manual-do-Usu%C3%A1rio-SEI-Ufjf1.pdf 

Outra indicação: Curso SEI-COMPLETO oferecido pelo Portal Colaborativismo:  

https://colaborativismo.teachable.com/p/sei 

 

1.3.1 Abertura de processos 

 

 Manter sempre aberto na Unidade até finalizar a ação pertinente ao processo; 

 Atribuir tag correspondente; 

 Se for específico de um servidor, utilizar Atribuir Processo; 

http://www.ufjf.br/diavi
http://www.ufjf.br/cpa
mailto:secretaria.avaliação@ufjf.edu.br
mailto:secretaria.avaliacao@gmail.com
mailto:questionario.ufjf@gmail.com
mailto:comissão.avaliacaoufjf@gmail.com
http://www.ufjf.br/sei/files/2018/10/Manual-do-Usu%C3%A1rio-SEI-Ufjf1.pdf
https://colaborativismo.teachable.com/p/sei
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 Se for do setor, inserir em Anotações:  prazos para conferência e outras informações 

que devem estar de fácil acesso; 

 Se for só ciência de outro setor, acompanhar recebimento e concluí-lo assim que a 

ação for executada; 

 Dúvidas: registrar em e-mail para o setor. 

 

 

1.3.2 Recebimento de processos 

 

Novos processos ou com documentos novos inseridos são sinalizados pelo sistema, 

através de cores e símbolos. 

 

 Atribuir tag correspondente; 

 Se for específico de um servidor, utilizar Atribuir Processo; 

 Se demandar alguma ação do setor, enviar e-mail para a Diretora de Avaliação 

informando recebimento; 

 Concluir processo: sendo só para ciência do setor, após confirmação de ciência da 

Diretora de Avaliação, ou após ação pertinente realizada. 

 

1.3.3 Acompanhamento de processos 

 

 Blocos Internos: Para vinculação de processos com o mesmo assunto, ativos ou 

concluídos.  

 Processos Sobrestados: Caso haja suspensão do andamento do processo por um 

período, é possível Sobrestá-lo, de forma que ele saia da Mesa sem ter sido concluído 

 Observar Anotações (post-it) e outros símbolos indicativos de atualizações nos 

processos. 
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1.4 Atendimento ao público 

 

1.4.1 Público interno 

 

 A maior parte do atendimento feito pela Diavi ao público interno da UFJF é prestado 

a: coordenadores de curso, estudantes e setores vinculados à Reitoria. A Diavi atende esse 

público via e-mail, telefone e presencialmente. 

 O atendimento feito a coordenadores de curso compreende orientação sobre o 

preenchimento de formulário eletrônico no sistema e-MEC, avaliação “in loco”, Enade e 

utilização dos relatórios de avaliação para a gestão dos cursos. 

 O atendimento feito a estudantes compreende esclarecimentos sobre o Enade e sobre o 

questionário de avaliação discente. 

 Já o atendimento a setores da Reitoria é parte da rotina administrativa da Diavi e 

compreende troca de comunicações oficiais e atendimentos a demandas específicas. 

 

1.4.2 Público externo 

 

 A Diavi realiza atendimento ao público externo sobre avaliação institucional e dados 

institucional relativos aos conceitos de curso. 

 Veículos informativos que fazem ranqueamento de cursos e instituições de ensino 

superior, como o Ranking Universitário da Folha (RUF), anualmente entram em 

contato com a Diavi solicitando várias informações sobre os cursos da UFJF. 

 

1.5 Bolsistas 

 

1.5.1 Solicitação de vagas junto à Pró-Reitoria de Graduação 

 

 Aguardar edital de bolsas a ser aberto pela Coordenação de Programas de Graduação. 

A Diretora de Avaliação recebe o comunicado e instruções para a solicitação das 

bolsas/abertura de processos. 
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1.5.2 Seleção / Recondução 

 

O Programa de Treinamento Profissional é regido pela Resolução Consu nº 58/2008. 

Todos os anos, a PROGRAD define os formulários e modelos que devem ser usados no 

processo de seleção, que deve constar de: 

i. Publicação de edital 

ii. Inscrições (por folha de inscrição própria ou e-mail) 

iii. Prova e/ou entrevista, com ATA assinada pelos participantes (é possível, 

também, adotar critérios de análise de currículo, IRA etc. Tal definição é 

feita, internamente, pelos setores). 

iv. Termo de compromisso dos aprovados 

 Os bolsistas podem ser reconduzidos por mais um período de 12 meses (totalizando 2 

anos no setor). Para isso, basta envio à Prograd de novo Termo de compromisso dos 

aprovados, assinalando a opção Recondução na caixa de seleção pertinente. 

 Caso a/o bolsista tenha de deixar o programa/projeto, é preciso preencher o Termo de 

desistência e encaminhar à Prograd para a baixa. 

 

1.5.3 Atividades  

 

Com base nos editais de seleção dos últimos anos, as ações comumente realizadas 

pelas/pelos bolsistas de Treinamento Profissional Administrativo são: 

 

 Levantamento de dados institucionais da UFJF; 

 Acompanhamento de atualizações relacionadas à avaliação fornecidas pelo 

INEP; 

 Elaboração e atualização de informações textuais e gráficas para o site da 

Diretoria de Avaliação Institucional e da Comissão Própria de Avaliação; 

http://www.ufjf.br/prograd/files/2009/02/RES582008.pdf
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 Suporte às atividades da Comissão Própria de Avaliação, incluindo o processo 

de coleta de dados/aplicação de questionários, tabulação de respostas e suporte 

na elaboração do Relatório Anual de Autoavaliação; 

 Apoio durante as visitas de avaliadores do INEP aos cursos da UFJF; 

 Participação nas atividades relacionadas ao Exame Nacional de Desempenho 

de Estudantes (Enade) e demais processos avaliativos externos; 

 Apoio na organização de eventos e demais atividades relacionadas ao setor; 

 Aprendizado de redação de documentos oficiais; 

 Clipping (reunião) das noticias divulgadas na mídia ; 

 Auxílio na organização de documentos impressos e virtuais; 

 Apoio na elaboração de documentos, planilhas, textos; 

 Apoio ao desenvolvimento e implementação de questionários de coleta de dados a 

serem adotados na avaliação de disciplinas e avaliação institucional na UFJF; 

 

1.5.4 Lançamento de frequência de bolsistas  

 

A abertura do período de lançamento de frequência de bolsistas ocorre em meados do 

mês corrente. O comunicado é feito pela Prograd, via e-mail, para a coordenação do projeto 

(Diretora de Avaliação) e demais coorientadoras, que acessam o módulo Bolsas no SIGA para 

efetuar os registros. 

 

1.6 Eventos  

 

A Diavi mantém em seu planejamento fixo eventos como o Seminário Enade (entre 

junho e julho) e Seminário de Avaliação (entre agosto a outubro), além de outros encontros 

que se mostram necessários conforme a especificidade das ações de cada ano.  

 

i. Reservar locais 

ii. Elaborar material de divulgação (Memorandos / Convites / Material para 

site / Programação/folder) 

iii. Avisar à Imagem/ solicitar Cerimonial 
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iv. Executar os preparativos (Imprimir lista de presença / Verificar material de 

informática, etc. / Confirmar presenças necessárias / Confirmar reservas, água, 

copos etc.).  

 

Após o evento: 

 

i. Cobertura no site DIAVI e resumo para manter nos arquivos  

ii. Encaminhar Formulário de Avaliação do evento para os participantes 

iii. Elaborar relatório sobre o evento 

iv. Solicitar certificados na PROEX (informar o conteúdo do certificado: Nome 

do evento/ Nome do coordenador do evento/ Data da realização / Carga horária 

/ Categoria do certificado) 
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2 Atividades referentes a Avaliações 

Externas 
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2.1 Preenchimento de Formulário Eletrônico de cursos 

 

i. Inicia-se com o recebimento de e-mail do PI informando sobre a abertura de 

preenchimento do FE por parte do coordenador de curso. 

ii. Colocar a data na Agenda do Gmail, colocando aviso 5 dias úteis antes definindo uma 

notificação por e-mail 5 dias antes de o prazo acabar, para verificar se o coordenador 

já preencheu o FE. 

iii. A Diavi encaminha e-mail ao coordenador informando que há no site documento 

orientador para o preenchimento do FE, acessível em: 

http://www.ufjf.br/diavi/files/2016/07/Instrumento-para-Reconhecimento-de-Curso1.pdf 

iv. Agendar reunião com a Diretora de Avaliação para esclarecimentos e suporte. 

v. Quando a Agenda informar a proximidade com o prazo final, verificar com a 

coordenação o andamento da ação. 

 

2.2 Avaliações “in loco” (visitas) 

 

Inicia-se com o recebimento de e-mail do PI informando o curso e a as datas agendadas 

pelo INEP para visita da comissão nos processos de reconhecimento (cursos novos) ou 

renovação de reconhecimento (cursos antigos). 

Obs.: Consideram-se 4 dias para a visita: o 1º para a chegada dos avaliadores à cidade 

do curso; 2º e 3º são de avaliações in loco; 4º dia para retorno dos avaliadores às suas cidades. 

 

i. Colocar a data na Agenda do Gmail, colocando aviso 20 dias antes – tempo hábil 

para os avaliadores encaminharem a agenda dos trabalhos. 

ii. Disponibilizar em http://www.ufjf.br/diavi/externas/avaliacoes-de-

cursos/calendario-de-avaliacoes/ a data da avaliação. 

iii. Encaminhar memorando e e-mail às coordenações falando sobre a visita e convocando 

para uma reunião na Diavi, além da disponibilização do conteúdo prévio no site:  

http://www.ufjf.br/diavi/externas/avaliacoes-de-cursos/suporte-para-coordenadores/. 

iv. Na reunião com o coordenador, conversar sobre: O processo de avaliação e como a 

Diavi e a CPA participam dele. / Confirmar se o PPC postado no e-MEC é o 

http://www.ufjf.br/diavi/files/2016/07/Instrumento-para-Reconhecimento-de-Curso1.pdf
http://www.ufjf.br/diavi/externas/avaliacoes-de-cursos/calendario-de-avaliacoes/
http://www.ufjf.br/diavi/externas/avaliacoes-de-cursos/calendario-de-avaliacoes/
http://www.ufjf.br/diavi/externas/avaliacoes-de-cursos/suporte-para-coordenadores/
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documento vigente e aprovado no Congrad / Questionar se já existe algum tipo de 

avaliação interna sendo feita / Repassar os pontos que serão analisados no relatório de 

avaliação, bem como analisar o anterior, antecipando possíveis problemas / Orientar 

sobre obtenção de documentos em outros setores, como Progepe, Biblioteca, etc. / 

Apresentar as pastas impressas e virtuais no site; / Informar sobre traslado da comissão 

avaliadora aeroporto/rodoviária – hotel, hotel – UFJF, almoço.  

v. ATENÇÃO: Caso seja necessário substituir o PPC publicado, o prazo para atualização 

é 10 dias antes da visita marcada, por um período de 24h. 

vi. Em até 10 dias antes da visita, encaminhar memorando aos gestores (Reitor, Vice-

Reitoria, Prograd, Diretor de instituto/faculdade, Biblioteca central e setorial, 

Procurador Institucional e CPA/CSPA etc.) sobre a visita, solicitando a presença de 

representação quando for o caso. Se visita for no campus de GV, enviar, também, 

memorando eletrônico para Diretor GV, Vice-diretor, Diretor da área com cópia para 

o/a coordenador(a) do curso e para CSPA. 

vii. Verificar se documentação solicitada pelos avaliadores corresponde às pastas para 

avaliação da DIAVI (impressa e virtual); atualizar documentos necessários. 

viii. Na semana anterior à visita, agendar com coordenador visita à faculdade/curso para 

verificar infraestrutura para atender à comissão do INEP. No próprio comunicado, 

informar sobre os documentos disponibilizados pela DIAVI em relação ao requisitado 

pelos avaliadores (Anexo 2, também disponível no site Diavi, menu Avaliações > 

Avaliação Externa > Avaliação de cursos INEP > Suporte às Comissões de 

Avaliação do INEP) e enviar o modelo de Avaliação dos Avaliadores, a ser 

preenchido e enviado para a Pró-reitoria de Graduação em até 24h após a visita, para 

postagem no sistema e-MEC. 

ix. Na data da reunião, levar as pastas documentais e o pen drive, solicitando assinatura 

no Protocolo para pastas de consulta (guardado na 2ª gaveta do gaveteiro principal). 

No recibo devem constar: nome do coordenador, curso que coordena, data de retirada 

e compromisso de data de devolução, descrição das pastas retiradas. 

x. 24h após a visita, relembrar a coordenação sobre o envio da avaliação dos avaliadores 

para lançamento no sistema Inep (pela PROGRAD) e combinar a devolução das pastas 

e do pen drive, cujo recibo será assinado pelo coordenador para baixa na Diavi. 
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xi. Publicar o relatório de avaliação (a ser enviado, via e-mail,  pelo PI) no Google Drive 

(pasta Relatório Cursos UFJF > pasta campi/modalidade > pasta curso). O 

documento é liberado em, aprox., 5 dias úteis após a visita. 

xii. Convocar o coordenador de curso para uma reunião, a fim de analisar o documento 

visando a dar início aos procedimentos saneadores (impugnação, cujo prazo é de 60 

dias após a postagem do relatório), se for o caso.  

xiii. Fazer nota para o site sobre a avaliação. 

 

2.3 Enade 

 

i. Planejar o ciclo Enade (a iniciar-se em maio/junho). 

ii. Entender e divulgar o Enade enquanto um processo único, de etapas contínuas que se 

comunicam umas com as outras e cujos resultados devem ser amplamente discutidos 

com a comunidade acadêmica, principalmente junto aos cursos. 

iii. Divulgar para coordenadores e discentes a Portaria nº 1.762, de 30 de outubro de 

2018, sobre a regulamentação do Enade na UFJF. 

iv. Realizar evento com os coordenadores, assim que o edital for publicado, para o 

esclarecimento de dúvidas. 

v. Solicitar ao CGCO a atualização das informações no Módulo ENADE, quando 

necessário. 

vi. Acompanhar e divulgar a publicação do edital, dando especial atenção à comunicação 

com as coordenações de curso do ciclo Enade. 

vii. Solicitar aos coordenadores ampla divulgação do processo aos estudantes, a sua 

importância e os impactos na nota do curso (inclusive aos ingressantes, pois eles 

provavelmente farão Enade após 3 anos de curso). 

viii. Solicitar a manifestação dos coordenadores quanto ao enquadramento do curso 

naquele ciclo. 

ix. Auxiliar a coordenação na inscrição de irregulares, ingressantes e concluintes. 

x. Acompanhar o processo de inscrição, auxiliar os coordenadores quanto às normas do 

Exame e atender os alunos que procuram o setor. 

xi. Fazer divulgação no site, periodicamente, promovendo a divulgação de datas e normas 

de acordo com o cronograma do edital. 
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xii. Acompanhar junto ao PI os coordenadores que inscreveram seus alunos, responderam 

o questionário do coordenador e acessaram o Sistema. 

xiii. Reforçar junto aos coordenadores as datas, chamar a atenção para o acompanhamento 

do cadastro feito pelos alunos e do preenchimento (obrigatório) do QE. 

xiv. Solicitar aos coordenadores ampla divulgação do processo, sua importância e seus 

impactos na nota do curso durante todo o processo. 

xv. Fazer palestras de divulgação das provas e dos conteúdos exigidos. 

xvi. Após a aplicação das provas, prestar auxílio em relação às dispensas (alunos e 

coordenadores). 

xvii. Acompanhar a divulgação do relatório de regularidade pelo INEP; 

xviii. Atuar junto ao Curso/NDE para que os resultados sejam amplamente debatidos no 

âmbito dos cursos como parte da autoavaliação institucional e na proposição de 

melhorias para eles antes que o ciclo da avaliação seja finalizado.  

 

2.4 Diligência 

 

 Qualquer inobservância dos requisitos legais conduz o processo de 

reconhecimento/renovação de reconhecimento do curso para diligência. 

i. Inicia-se com o recebimento de e-mail do PI informando sobre a instauração do 

processo de diligência pela SERES/MEC, o motivo, prazos e orientações para resposta. 

ii. Colocar a data final para envio na Agenda do Gmail, definindo uma notificação por e-

mail 5 dias antes de o prazo acabar, para verificar se a demanda está pronta para envio, 

via PI. 

iii. Convocar a coordenação de curso e o PI para reunião, tendo como pauta 

esclarecimentos sobre o processo e definição de prazos para resposta. 

iv. A Diavi encaminha e-mail ao coordenador oferecendo suporte e atende às demandas 

que aparecerem acerca do assunto. 
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2.5 Protocolo de Compromisso (PC) 

 

É um documento saneador sugerido pela Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior (Seres) do MEC quando a IES obtém conceito insatisfatório resultante de 

uma avaliação in loco. As informações detalhadas sobre o PC estão disponíveis em 

http://emec.mec.gov.br/documentospublicos/Manuais/27.pdf 

 

i. A Seres sugere à IES o protocolo de compromisso (PC). 

ii. Convocar uma reunião com a coordenação do curso, PI e representante da PROGRAD 

para esclarecimentos e definição de ações relacionadas ao processo. 

iii. A IES pode ou não aceitar a realização do protocolo de compromisso, estando ciente 

das sanções cabíveis ante à recusa. 

iv. A IES deve nomear uma comissão cujos membros representem os três segmentos da 

comunidade acadêmica; convém que faça parte dessa comissão um membro da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA). Aquela comissão ficará responsável também 

por redigir os relatórios parciais, se solicitados, e o relatório final. 

v. O PC é celebrado uma vez que a IES preenche todos os campos da proposta. 

vi. Uma vez aceito o protocolo, a IES tem o prazo de 365 dias, a partir da postagem do 

PC no sistema e-MEC, para sanar os pontos críticos, os quais devem ser comprovados 

com o Termo de Cumprimento do Protocolo de Compromisso. 

vii. A postagem do PC no e-MEC é feita pelo PI. 

viii. A Seres pode solicitar a publicação de relatórios parciais no sistema e-MEC antes da 

apresentação do Termo de Cumprimento do PC. 

ix. O e-MEC aceita a postagem de 2 relatórios parciais, se solicitados:  

o o primeiro relatório deve ser postado em até 60 (sessenta) dias da assinatura do 

PC; 

o o segundo relatório deve ser postado em até 180 (cento e oitenta) dias da 

assinatura do PC. 

x. A apresentação dos relatórios parciais somente é necessária quando expressamente 

solicitada pela Seres em parecer final ou no campo obrigações da proposta do PC. 

xi. Após a postagem do relatório final a IES, através do PI, deve solicitar visita in loco. 

 

http://emec.mec.gov.br/documentospublicos/Manuais/27.pdf
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3.1 Avaliação das atividades acadêmicas de cursos 

 

Atualmente, encontram-se em testes os instrumentos para discentes e docentes. Uma 

vez estabelecidos os instrumentos, serão definidos os procedimentos relacionados a essa 

avaliação. 

A avaliação de cursos, docentes e discentes deve obedecer à Resolução Consu nº 

13/2015 e à Lei 10.861/2004, que regulamenta a avaliação no Ensino Superior. 

i. Divulgar a importância da avaliação para a UFJF e a legislação que se aplica ao caso; 

ii. Coordenar a operacionalização da avaliação das atividades acadêmicas, conforme 

Resolução Consu nº 13/2015; 

iii. Propor discussões sobre as questões a serem cadastradas no SIGA, com participação 

dos interessados; 

iv. Implementar as questões no SIGA, estabelecendo os prazos para resposta e definindo 

os cursos participantes; 

v. Avisar aos participantes os prazos e o funcionamento do questionário; 

vi. Organizar a equipe para análise dos dados obtidos; 

vii. Encaminhar os resultados à CPA; 

viii. Promover a ampla divulgação dos dados para a comunidade acadêmica; 

ix. Incentivar os setores a debaterem os resultados da autoavaliação a fim de propor 

mudanças a partir dos problemas encontrados; 

x. Criar uma cultura de autoavaliação na UFJF relacionando Enade, avaliação de cursos 

e avaliação de disciplinas, bem como a autoavaliação de técnicos-administrativos em 

educação e de setores. 

 

Procedimentos – teste: 

 

i. Próximo ao final dos semestres, programar coleta de informações através do Módulo 

Avaliação de Disciplinas no SIGA; 

ii. Encaminhar e-mail para as coordenações de curso informando o início e importância 

do processo; solicitar ampla divulgação interna no curso; 
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iii. Solicitar divulgação da Diretoria de Imagem Institucional antes do início e próximo 

ao prazo final, tanto como notícia no Portal da UFJF quanto através da lista de e-mail 

de discentes e docentes;  

iv. No site da DIAVI, informar através de nota o início da avaliação, orientações etc; 

indicar para a página Avaliação de cursos (informações sobre outros períodos 

avaliativos); 

v. Na data final, encerrar programação no SIGA; 

vi. Gerar os relatórios dos dados estatísticos 

vii. Salvar relatórios em pasta nova no Google Drive 

viii. Encaminhar relatórios às coordenações de curso, para conhecimento e ampla 

divulgação interna. 

ix. Fazer nota com informações sobre a finalização da etapa semestral de avaliação de 

disciplinas. 

x. Sugerir à Imagem divulgação final. 

 

3.2 Autoavaliação institucional – CPA 

 

Conforme regimento da CPA (Resolução nº 50/2016 – Consu), 

“Art. 21- A Administração Superior da UFJF é responsável por garantir local adequado 

para a CPA, bem como proporcionar os meios, as condições materiais e os recursos humanos 

necessários ao seu funcionamento, considerando as condições objetivas existentes na 

instituição.“ 

Por isso, a Diavi atua no apoio: 

 às reuniões da CPA; 

 à elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional; 

 informando sobre avaliações externas programadas pelo INEP (via memorando); 

 na disponibilização e produção de materiais de apoio (computador, impressões etc.) 

 no recebimento e envio de documentação para a CPA; 

 na manutenção do site; 

 no gerenciamento de e-mail, quando solicitado pela CPA; 
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 na gestão da bolsa de treinamento profissional voltada para a Comissão (lançamento 

de frequência e orientações) 

 na interlocução com os demais setores da Administração. 

Rotinas estabelecidas para a CPA na DIAVI: 

 

 Agendamento de reuniões ordinárias/extraordinárias  A convocatória para reunião 

será feita pelo Presidente da CPA ou por Metade dos membros + 1, por e-mail. Deverá 

conter data, horário e pauta.  

 A Diavi deve reservar um local para a reunião, caso não tenha sido definido pelo 

Presidente.  Para isso, verificar via contato telefônico se os seguintes locais estão 

disponíveis: 

1º Sala de reuniões da Reitoria: agendamento na secretaria do Gabinete  

2º Anfiteatro das Pró-Reitorias: agendamento na Diretoria de Imagem 

Institucional 

3º Sala de aula próxima à Reitoria (sugestão: Fac. Letras, Direito...). 

4º Pedir apoio ao Presidente / Diretora de Avaliação 

5º Realizar a reunião na sala da DIAVI. 

 Para efetivar a reserva, enviar e-mail para o setor responsável, confirmando data, 

horário, local e assunto. 

 Encaminhar a convocatória, por e-mail, para todos os membros da Comissão - titulares 

e suplentes, solicitando a confirmação da presença ou justificativa da falta. Em caso de 

dúvida, utilizar o último e-mail “Convocatória” como exemplo. 

 Confirmar quem vai secretariar a reunião e redigirá a ata (bolsistas, servidoras da 

Diavi ou membro da Comissão) 
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Antes da reunião, providenciar e levar:   

 

 Lista de presença disponível no DRIVE, atualizando o número da reunião, tipo 

(ordinária ou extraordinária), data e local; 

 Atas para serem aprovadas (já enviadas anteriormente por e-mail aos membros) 

 Material para registro da reunião: gravador, bloco para anotação, canetas e papel 

para rascunho. 

 Pasta transparente com documentos relativos à Comissão (2ª gaveta do Gaveteiro) 

 Pedir ao Presidente o notebook para videoconferência com GV e extensão  

 Verificar se no local há água disponível; se não, solicitar à Copa mais próxima. 

 

Na reunião: 

 

 Gravar e anotar todos os pontos discutidos para fazer ata após a reunião 

 Auxiliar no que necessário  

 

 

Ações pós-reuniões: 

 

 Digitalizar atas assinadas e salvá-las no site da CPA e da pasta DRIVE 

 Inserir, na página Atas das reuniões (site da CPA), a informação:  Ata XXXXª 

Reunião da CPA (n° XX/XXXX) – descrever os itens da pauta. Aguardando 

aprovação. 

 Arquivar a Lista de presença e Atas originais na pasta fichário da CPA  

 Fazer um breve resumo dos assuntos abordados, votações e compromissos da 

Comissão, encaminhando-o via e-mail para todos os membros. 

 Tomar as providências acordadas na reunião, caso haja atribuições para a Diavi. 

 Sobre a redação da ata (o que leva, em média, 2 semanas), vide modelo em 

XXXXXX (fundamental: Data, local, quem compareceu e quem justificou a 

ausência / pontos da pauta e o que foi discutido / o que foi e como foi decidido 
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 Encaminhar o documento pronto via e-mail para análise do Presidente da CPA e 

demais membros da Comissão, solicitando que as correções sejam enviadas até o 

dia anterior da reunião. 

 

Manutenção do site: seguir orientações do tópico 1.10 SITES 
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4 Avaliações externas realizadas por 

órgãos independentes 
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4.1 Rankings nacionais 

 

São levantamentos sobre a qualidade das instituições de ensino superior no país. Eles 

solicitam e analisam informações da UFJF no primeiro semestre, e lançam seus relatórios na 

Internet ou impressos nos meses de agosto a outubro do ano. 

 

4.1.1 Quero Educação/ Estadão -  Avaliação de Cursos Superiores 

 

1ª etapa: Questionário do Quero Educação  

 

 Enviado no fim de cada ano para preenchimento via Internet. O e-mail é encaminhado 

pela a Reitoria, a Imagem e a Diavi - atualmente responsável pelo preenchimento das 

informações. 

 O formulário possui as informações preenchidas na coleta de dados anterior, basta 

conferir e atualizar os dados solicitados.  

 São 4 divisões a serem preenchidas: Dados Cadastrais (institucional), cursos de 

graduação presencial, cursos de graduação EAD e Informações sobre seleção, bolsas, 

intercâmbio e alunos.  

 É preciso ter os seguintes dados para preenchimento: 

o organograma atualizado 

o editais dos processos de seleção atualizados 

o nome dos cursos e das coordenações atualizados 

o número de vagas disponibilizados no sistema e-MEC. 

o número de inscritos no último processo seletivo (se houver possibilidade) 

 Caso necessário, contar com o apoio da PROGRAD (alteração nos cursos de 

graduação), CEAD (alteração nos cursos EAD), CGCO (atualização dos dados 

quantitativos do SIGA), Diretoria de Relações Internacionais (intercâmbio), 

Procurador Institucional (dados do e-MEC e orientações sobre SISU), COPESE 

(dados sobre o PISM), além dos sites institucionais (UFJF Notícias etc.) para consulta. 
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 Para contato com o Quero, utilizar o e-mail. 

 Após o fim do prazo de preenchimento, é possível que o Quero ligue para confirmar 

algumas informações e esclarecer dúvidas. 

 

2ª etapa: Questionário de avaliação dos cursos 

 

 A Quero Educação convida as coordenações de curso a preencherem questionários 

específicos. Cabe à DIAVI confirmar se os endereços eletrônicos estão corretos. 

 Verificar com a Diretora se deve ser feita alguma outra ação. 

 

3ª etapa: Parecer das coordenações acerca dos cursos 

 

 A Quero Educação convida docentes a emitirem opiniões sobre os cursos. A Diavi não 

possui ação nesta etapa. 

 

4ª etapa: Divulgação do resultado 

 

 A divulgação é feita entre os meses de Agosto a Outubro. 

 A Diavi publica notícia em seu site e encaminha conteúdo para as coordenações de 

curso e para a Imagem. 

 Solicitar à Quero Educação acesso ao material produzido/comercializado (solicitar um 

exemplar). 

 

4.1.2 Ranking Universitário da Folha (RUF) 

 

 Atualmente, a Diavi recebe a comunicação dos resultados (entre agosto e setembro de 

cada ano) e publica notícia em seu site, encaminhando conteúdo para a Imagem. 
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O RUF se baseia em informações disponíveis no e-Mec e em coletas de dados realizadas 

pelos próprios organizadores (Folha de S. Paulo). 

 

4.2 Rankings internacionais 

 

A partir de 2020, a UFJF passa a integrar levantamentos de organizações estrangeiras 

nas comparações entre as melhores instituições de ensino superior do mundo. 

 

4.2.1 Times Higher Education Latin America University Rankings (THE) 

 

A Diavi participa da coleta e inclusão dos dados na plataforma do THE.  

 

 Acompanhar a abertura da plataforma, que fica disponível entre os meses de dezembro 

e fevereiro; 

 Verificar os dados a serem enviados, solicitando-os aos setores pertinentes (Pró-

Reitorias, Diretorias, Coordenadorias etc.);  

 Fazer o lançamento das informações até a data programada para término; 

 Acompanhar a divulgação do resultado, entre junho e julho. 
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Anexo 1 - Informações gerais sobre o setor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegação de competências (Portaria 842/2017): oferecer suporte e propor diretrizes e 

implementar ações relacionadas à Avaliação da Universidade prevista na Lei 10.681/2004, 

que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, da qual 

fazem parte:  

- Avaliação Institucional: realizada pela CPA - Comissão Própria de Avaliação; 

- Autoavaliação de cursos;  

- Avaliação Externa: realizada pelo INEP e constituída de Avaliação da Instituição (para 

recredenciamento), Avaliação de Cursos (para reconhecimento e renovação de 

reconhecimento) e o ENADE - Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. 

Conforme estrutura organizacional vigente (portaria nº 25/2017): 

 

Art. 3º - As Diretorias, componentes da Administração Superior, passam a ser as 

seguintes: 
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IV – Diretoria de Avaliação Institucional 

Anexo 2: Documentos para consulta das Comissões de Avaliação in loco do INEP 

 PASTA 1 – Documentos institucionais da UFJF 

1. Documentos atualizados constantemente: Calendário acadêmico; Estrutura organizacional 
da Reitoria (Organogramas JF e GV); Editais do Programa de Ingresso Seletivo Misto (PISM), 
do Vestibular Música – Bacharelado e Licenciatura e do Processo de Seleção para Ingresso 
nos Cursos de Graduação à distância da UFJF; Informações sobre atendimento especial nos 
processos seletivos; Relatório Consolidado da IES/Censo da Educação Superior 

2. Avaliações Institucionais Externas: Relatório de Avaliação da UFJF (INEP, 2010); 
Recredenciamento da UFJF (Portaria MEC nº 1441, de 07/10/2011, DOU 10/10/2011, p.16) 

3. Lei de Criação da UFJF (nº 3858, de 23/12/1960) e Resoluções de criação do Campus 
Avançado de Governador Valadares 

4. Estatuto da UFJF 
5. Regimento Geral da UFJF e Regimento Interno do Campus Avançado de Governador 

Valadares 
6. Regulamentos: Acadêmico de Graduação (RAG); Iniciação Científica; Treinamento 

Profissional; Monitoria; Estágio; Regimento Interno do Conselho de Extensão e Cultura da 
UFJF 

7. Requisitos legais: Criação dos Núcleos Docentes Estruturantes / NDEs; Demandas 
direcionadas para a Coordenação de Acessibilidade Educacional Física e Informacional 
(Caefi); Resolução sobre vagas exclusivas para os portadores de incapacidade auditiva; Curso 
de Licenciatura em Letras-Libras, disciplinas oferecidas para a comunidade discente; 
Informações acerca da instalação de elevador do prédio do IAD / Termo de contrato de 
compra; 

8. Políticas de pessoal: Regimento e Portarias da Comissão Permanente de Pessoal Docente 
(CPPD) da UFJF; Ata da 1ª reunião da Comissão. 

9. Certidão de Registro de Imóveis da UFJF, campus Sede, e Contratos de locação do campus GV 
10. Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2016-2020 
11. Plano de Expansão (Reuni) 

 PASTA 2 – Documentos de avaliação institucional 

1. Diretoria de Avaliação Institucional (Diavi): Composição atual; Designação da diretora de 
avaliação institucional; Atribuições do setor; Plano Estratégico de Autoavaliação 

2. Avaliação interna de cursos: Normas para a Avaliação das Atividades acadêmicas; Projeto de 
Avaliação Acadêmica – To Be: mapeamento de processos elaborado pelo Escritório de 
Processos da UFJF; Documentos de requisitos do sistema Módulo de avaliação Acadêmica no 
SIGA Ensino; Implementação do Instrumento de Avaliação de Atividades Acadêmicas na UFJF 

3. Comissão Própria de Avaliação (CPA) e Comissão Setorial Própria de Avaliação (CSPA/GV) 
Composição e Regimento 

4. Portarias CPA e CSPA 
5. Atas das reuniões da CPA 
6. Atas de reuniões da CSPA 
7. Relatórios de Autoavaliação Institucional (RAAI) – disponíveis no site da Comissão Própria de 

Avaliação 

https://drive.google.com/drive/folders/13IOWNakxSpkMEGJb7629UBp-stR4QiuZ?usp=sharing
http://www.ufjf.br/contratosgv/contratos/contratos-e-aditivos/
https://drive.google.com/drive/folders/1IleoxBZ3D8e0p2rUnsjhFgy5G1diVeMU?usp=sharing
http://www.ufjf.br/cpa/relatorios-de-autoavaliacao-2/relatorios-de-autoavaliacao/
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PASTA 3 – Documentos institucionais da UFJF – Educação a distância  

1. Credenciamento da UFJF inicial para oferta de EAD 
2. Dispõe sobre as ações de Educação à Distância da UFJF (Resol_Consu_05_2009) 
3. Criação Cead (Resol_Consu_02_2010) 
4. Recredenciamento UFJF cursos EAD 2014 
5. Portaria Recredenciamento EAD UFJF DOU 19 08 16 

 

RELATÓRIO TRIENAL DE AVALIAÇÃO da CPA: Disponível em: 

http://www.ufjf.br/diavi/externas/avaliacoes-de-cursos/downloads 

  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1rxO_Bcbqm_CoDdSvUGCI_0CyqQv0iqC8?usp=sharing
http://www.ufjf.br/diavi/externas/avaliacoes-de-cursos/downloads

