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Prestação de Contas da UFJF – Relatório de Gestão – Exercício 2021 

 
 

Objetivos e missão  
 
A Diretoria de Avaliação Institucional (Diavi) é um setor vinculado à Reitoria da UFJF 
cujo objetivo principal é oferecer suporte e propor diretrizes relacionadas à 
operacionalização da Avaliação da Universidade, conforme previsto na Lei 
10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(Sinaes).  
 
O setor é responsável por ações periódicas de coletas de dados relacionadas a 
avaliações externas promovidas por órgãos oficiais, organismos independentes e 
avaliações internas, quais sejam: 

- Censo da Educação Superior (Censup, anualmente, estabelecido pelo Inep); 
- Rankings universitários organizados pela Times Higher Education; 
- Avaliação própria das atividades acadêmicas. 

além de coordenar as ações relativas a avaliações externas de cursos de graduação 
via Enade e in loco promovidas pelo Inep. 
 
No âmbito da avaliação própria, cabe ao setor apoiar as ações da Comissão Própria 
de Avaliação (CPA), por meio da implementação de instrumentos específicos de 
avaliação acadêmica e/ou institucional, organização de eventos de divulgação e de 
capacitação, entre outras atividades.  
 
Principais ações realizadas em 2021 
 
Apresenta-se, a seguir, uma síntese das ações e resultados obtidos pela Diavi no 
ano de 2021. 
 

- Censo da Educação Superior: de acordo com o cronograma estabelecido 
pelo Inep, foram executadas as ações de coleta e consolidação de dados 
para inserção no Sistema Censup, análise, correção e justificativa de 
inconsistências apontadas pelo Inep, estando em andamento a fase de 
acompanhamento e realização de auditoria (programada para terminar em 
18/12/2021). 

- Cálculo dos Indicadores de Gestão do TCU: a partir dos dados coletados 
e consolidados nas planilhas eletrônicas fornecidas pela Sesu, os 
indicadores determinados pelo TCU foram calculados, inseridos no portal 
SIMEC (do MEC) e encaminhados para a elaboração do Relatório de Gestão 
pela Proplan.  

- Suporte às avaliações externas de cursos de graduação (pelo Inep): A 
única avaliação externa realizada pelo Inep em 2021 foi o Enade, 
estabelecido pelo Edital no. 36 de 12/07/2021, MEC/Inep. Coube à Diavi 
realizar o Seminário Enade (encontro em modo remoto, para informar e 
orientar as coordenações de cursos sobre todas as etapas da avaliação), a 
divulgação constante das etapas do Edital no site do setor e no portal UFJF 
Notícias (com apoio da Diretoria de Imagem  Institucional), apoio permanente 
às coordenações de cursos (até o final do processo, ainda em curso), 
atendimento remoto e presencial a coordenadores e estudantes 
(esclarecimento de dúvidas, suporte e indicações de como reportar 
problemas de acesso ao Sistema Enade); 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
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- Suporte à avaliação própria da UFJF: lançamento, sob demanda, de 
avaliações de atividades acadêmicas para fins de avaliação de docentes em 
estágio probatório, avaliações dos períodos 20201/1 e 2020/3 realizados em 
Ensino Remoto Emergencial e referente ao período 2021/1 para cursos da 
modalidade a distância (EAD), apoio às ações de Comissão Própria de 
Avaliação; 

- Rankings e avaliações Independentes: organização, coletas de dados 
internos, preenchimento de dados nas plataformas, acompanhamento e 
divulgação de resultados, de acordo com os indicadores avaliados em cada 
tipo de avaliação independente, quais sejam: THE World University Ranking 
e THE Impact Ranking, ambos organizados pela Times Higher Education, 
além de participação e apoio à coleta de dados realizada junto às 
coordenações de cursos pelo Guia da Faculdade/Quero Educação; 

- Capacitação da equipe administrativa da Diavi:  
Gisella Meneguelli - II Curso de Métricas de Desempenho Acadêmico e 
Comparações Internacionais, oferecido pela USP, em modo remoto, 
Ana Paula Delage – Curso Avaliação de impacto de programas e políticas 
públicas, oferecido pela Enap.  
Daniela Alves Braga Sant´Ana e Suellen da Silva Monteiro de Lima – 
Treinamento EAD Censup.  
 

Além das atividades diretamente relacionadas a avaliações externas e próprias, a 
Diavi é a responsável pelo Suporte a Usuários do Google Sala de Aula, 
implementado em agosto de 2020 para apoiar discentes e docentes nos períodos de 
Ensino Remoto Emergencial, contando com uma equipe de 14 bolsistas de 
graduação.  
 
 
Desafios e planejamento do setor 
 
Dentre as principais ações previstas, citam-se: 
 

- Preparação da UFJF para o Recredenciamento Institucional: a Diavi 
iniciou, em 2019, ações específicas para a preparação da instituição, com 
base em uma análise cuidadosa do instrumento de avaliação externa 
adotado pelo Inep, e prevê a participação em atividades de sensibilização da 
comunidade acadêmica, assim como no apoio à organização documental 
exigida para a atividade avaliativa;  

- Atendimento ao disposto no PDI: considerando que o PDI da UFJF 
encontra-se em fase de renovação, caberá ao setor atender ao planejamento 
proposto, de modo a contribuir para o desenvolvimento institucional.  
 
 


