
ATA DA XI REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA/UFSJ

(Portarias nº 614, de 16/10/2018, nº 639, de 26/10/2018, nº 244, de 08/06/2020, nº 161, de
27/04/2021 e nº 185, de 17/05/2021)

Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às nove horas, reuniram-se
por videoconferência, via Google Meet, o Presidente Prof. Carlos Alberto da Silva Junior,
os  representantes  dos  docentes,  Prof.  Douglas  Marcos  Ferreira,  Profa.  Gisele  Cristina
Rabelo Silva e Profa. Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel; os representantes dos Técnicos-
Administrativos,  Daniele  Patury  do  Nascimento,  Gabriela  Calsavara,  Luciana  Marina
Teixeira  das  Neves,  Marcelo  Soares  Cotta  (suplente)  e  Sara  Wanelle  Fonseca;  a
representante dos discentes Lívia Maria Gimenez Pereira (suplente); e, o representante da
Sociedade  Civil,  Jackson  de  Souza  Vale,  todos  membros  da  Comissão  Própria  de
Avaliação (CPA) nomeados pelas Portarias nº 614, de 16 de outubro de 2018; nº 244, de 08
de junho de 2020; nº 566, de 02 de dezembro de 2020; nº 161, de 27 de abril de 2021; e, nº
185,  de  17  de  maio  de  2021.  Não  participaram: a  representante  dos  técnicos-
administrativos,  Jacqueline Almeida  Silva;  os  representantes  discentes  Jéssica Campelo
Martins de Moura e Tuiuan Almeida Veloso; e, a representante da Sociedade Civil, Janaína
Faria Cardoso Maia (suplente). O Presidente, Prof. Carlos Alberto, deu início à reunião, às
nove horas e cinco minutos, agradecendo a presença de todos. Informou, em seguida, que a
Profa. Kívia não poderá participar da reunião, para apresentação da proposta de pesquisa,
inserida como Item 6 da pauta. Sugeriu, portanto, que o item fosse retirado de pauta. O
Presidente também informou que a Profa. Gisele Cristina Rabelo Silva poderá participar da
reunião após as  nove horas e trinta  minutos.  Em razão das questões citadas,  sugeriu a
seguinte ordem para os itens da pauta: 1. Informes; 2. Discussão e votação das Atas da IX
Reunião  Extraordinária  (24/03)  e  X  Reunião  Extraordinária  (30/03);  3.  Definição  do
calendário de reuniões para 2021; 4. Posse dos novos membros; 5. Eleição do Presidente
da CPA; 6. Apresentação, discussão e votação da proposta de procedimentos para transição
de mandatos  dos membros da CPA; 7.  Outros  assuntos.  Não houve manifestações  em
contrário e as alterações na pauta foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, foram
dados  os  seguintes  informes:  1.  Contando  com  a  orientação  técnica  dos  setores
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responsáveis pelo SIPAC, As atas das reuniões remotas já estão sendo providenciadas, a
fim  de  que  todos  os  membros  as  assinem  via  Sistema;  2.  A  avaliação  dos  docentes
referente ao 2º Período Remoto Emergencial  já está disponível no “Minha UFSJ”.  Em
breve, todas as avaliações anteriores também serão disponibilizadas, segundo o servidor
técnico responsável; 3. Além dos membros anteriores, participam desta reunião todos os
membros  eleitos  pelo  Edital  006/2021  da  Comissão  Eleitoral  da  UFSJ,  os  Docentes
Douglas  Marcos  Ferreira,  Gisele  Cristina  Rabelo  Silva  e  Kelly  Beatriz  Vieira  Torres
Dozinel;  bem como a servidora Sara Wanelle  Fonseca,  indicada pelo NTInf,  conforme
definido pela Resolução 04/2021; 4. Do Edital 006/2021, não houve candidatos para as
seguintes  vagas  de  técnicos-administrativos:  atuantes  na  pós-graduação  (duas  vagas);
lotado  no  CAP  (uma  vaga);  lotado  no  CCO  (uma  vaga);  para  atuar  na  área  de
Comunicação Social  da CPA (uma vaga).  Quanto às vagas para docentes,  apenas  uma
ficou sem ser preenchida: docente que atua na pós-graduação stricto sensu da UFSJ; 5. O
DCE e  a  APG ainda  não  indicaram seus  representantes;  6.  Justificou  sua  ausência,  o
representante dos discentes, Tuiuan Almeida Veloso, por estar em reunião do CONEP; e,
7.  Após  a  reunião,  será  enviado  ofício  à  Reitoria,  solicitando  a  nomeação  do  novo
presidente da CPA. Passando ao segundo item da pauta, o Presidente colocou em discussão
as  Atas  da  IX  Reunião  Extraordinária  e  da  X  Reunião  Extraordinária,  realizadas  em
24/03/2021 e 30/03/2021, respectivamente. Não havendo sugestões de alterações, as Atas
foram coladas em votação, sendo aprovadas por unanimidade. Quanto ao item 3, sobre o
calendário de reuniões ordinárias para 2021, Prof. Douglas sugeriu que a definição ocorra
após o preenchimento das demais vagas. O Presidente sugeriu que ao menos a data para a
próxima reunião fique acertada, havendo possibilidade de definição posterior. Ressaltou,
ainda, que há obrigatoriedade do estabelecimento do calendário para as reuniões mensais,
conforme definido no Regimento Interno da CPA. Após as discussões, ficou decidido que
a próxima reunião ordinária  acontecerá no dia 17 de junho, quando possivelmente será
definido o calendário anual. Em razão de a Prof. Gisele ainda não ter conseguido entrar na
reunião,  o  Presidente  passou  ao  item  6  da  pauta,  para  discussão  da  proposta  de
procedimentos  para  transição de  mandatos  da CPA. Prof.  Douglas  foi  o  primeiro  a  se
manifestar, ressaltando que a transição entre o mandato atual e a composição integral da
CPA é absolutamente necessária,  tendo em vista  que houve, seguindo as definições do
novo Regimento Interno, eleições apenas no CAP e no CCO. Assim, a representatividade
dos  demais  Campi  ficaria  prejudicada,  até  2023,  quando  finalmente  seria  realizada  a
terceira  etapa  das  eleições  para  composição  da  CPA.  Apontou,  ainda,  para  o  grande
volume de trabalho assumido pela Comissão, incluindo a elaboração dos instrumentos de
avaliação dos cursos e dos servidores da UFSJ, além da própria autoavaliação institucional.
O Presidente lembrou que a demora na aprovação da Resolução pelo CONSU provocou o
atraso do calendário de eleições da CPA. Além disso, apontou que a realização das eleições
no  final  do  semestre  letivo  e  a  falta  de  uma  maior  divulgação  dos  editais  também
contribuíram para uma baixa adesão e participação dos segmentos. Afirmou, em seguida,
que compreende a preocupação, mas, defendeu que, apesar das vagas em aberto, a CPA
contará com um número considerável de membros, bem superior à quantidade atual. Prof.
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Douglas reiterou seu posicionamento afirmando que a prática tem se mostrado bastante
diferente da realidade, a exemplo das últimas eleições, quando apenas três das nove vagas
foram preenchidas.  O Presidente lembrou que, para as vagas em aberto,  novas eleições
poderão  ser  chamadas  até  que  todas sejam preenchidas.  Sugeriu,  por  fim,  que  a  CPA
solicitasse ao CONSU a indicação de membros para preenchimento das seguintes vagas,
até que todas as eleições sejam realizadas seguindo o cronograma definido no Regimento
Interno: 1 docente lotado no CDB; 1 docente lotado no CSA; 1 docente lotado no CTAN; 1
docente lotado no CSL; 1 docente para atuar na área de análise de dados; 1 docente para
atuar na área de análise estratégica; 1 técnico-administrativo lotado no CDB; 1 técnico-
administrativo  lotado  no  CSA;  1  técnico-administrativo  lotado  no  CTAN;  1  técnico-
administrativo  lotado  no  CSL.  Defendeu  sua  proposta,  argumentando  que,  sendo  o
CONSU a instância superior da UFSJ, não haveria necessidade de alteração da Resolução
04, de 15 de março de 2021. Luciana se manifestou, ressaltando a importância de que as
vagas remanescentes com eleições previstas para 2021 sejam preenchidas. Na sua opinião,
especialmente em relação à pós-graduação, Pró-Reitoria à qual ela está vinculada, tendo
em vista  que  a  CAPES está  exigindo  a  autoavaliação  dos  cursos  de  pós-graduação,  é
fundamental  a  representação dos servidores  dessa área  na CPA. Daniele  sugeriu que a
própria  CPA  indique  os  nomes  ao  CONSU  que,  por  sua  vez,  validaria  ou  não  as
indicações. Se o Conselho entender que cabe aos conselheiros definirem os nomes, a CPA
acataria. O Presidente apresentou, com base na sugestão de Daniele, a proposta de que a
CPA indique os nomes para o período de transição e que o CONSU analise e referende.
Não houve manifestações  contrárias  e  a  proposta  foi  aprovada  por nove  votos,  com a
abstenção  de  Luciana.  Passando  ao  próximo  item  de  pauta,  para  posse  dos  membros
eleitos, o Presidente ressaltou a importância do ato, tendo em vista que a composição da
CPA via eleições sinaliza a autonomia da Comissão. Em seguida, foi lido o Termo de
Posse dos docentes eleitos (vide Anexo I desta Ata). O Presidente, felicitando aos docentes
pela eleição, desejou boas vindas e bom desenvolvimento dos trabalhos na CPA. Ressaltou
o importante papel da CPA para a UFSJ, e, o quanto é gratificante fazer parte da Comissão.
Prof.  Douglas  pediu  a  palavra  e  declarou  que  o  principal  motivo  que  o  fez  desejar
continuar  na  CPA  foi  a  intenção  de  procurar  garantir  a  continuidade  dos  trabalhos
desenvolvidos  pela  Comissão,  sobretudo  em  relação  à  evolução  dos  procedimentos
avaliativos à frente dos quais a CPA está. Por fim, afirmou estar grato por representar a
pós-graduação. Em seguida, Profa. Kelly também se manifestou, afirmando também o seu
compromisso  com a  continuidade  da  evolução  dos  trabalhos  desenvolvidos  pela  CPA.
Agradeceu, por fim, ao Presidente, Prof. Carlos Alberto, pelo ótimo trabalho à frente da
Comissão,  destacando  o  aprendizado  que  se  adquire  em  trabalho  conjunto,  coletivo.
Luciana pediu a  palavra para  parabenizar  e  desejar  um bom trabalho aos  empossados,
agradecer  aos  últimos  presidentes  da  CPA,  os  Professores  Carlos  Alberto,  Roberto
Calazans  e  Afonso  Alencastro,  e,  por  fim,  se  colocar  à  disposição  da  Comissão,
especialmente  em relação  aos  assuntos  referentes  à  pós-graduação.  Daniele  também se
manifestou, observando que está na CPA há cinco anos, o que lhe garantiu aprendizados,
sobretudo  em  relação  à  infraestrutura  da  UFSJ.  Também  se  colocou  à  disposição  da

3



Comissão,  reconhecendo  o  importante  papel  da  CPA  para  o  desenvolvimento  da
Instituição. Marcelo agradeceu a todos pelas experiências adquiridas e desejou que a CPA
se torne cada vez mais conhecida e reconhecida pela comunidade acadêmica. Em seguida,
foi lido o Termo de Posse da servidora Sara Wanelle Fonseca (vide Anexo II desta Ata). O
Presidente a desejou boas vindas. Sara se colocou à disposição da Comissão e se declarou
aberta  à  aprendizagem  necessária  para  o  bom  desenvolvimento  de  suas  atribuições.
Passando ao próximo item da pauta, o Presidente deu início à eleição do novo presidente
da CPA, abrindo a inscrição, aos membros aptos à candidatura. Apenas o Prof. Douglas se
apresentou  como  candidato.  O  Presidente  colocou  para  apreciação  do  plenário  a
candidatura  do  Prof.  Douglas.  Não havendo manifestações  contrárias,  abriu  a  votação.
Estando todos os presentes de acordo, o Presidente declarou eleito o Prof. Douglas como
novo presidente da CPA, cuja nomeação será solicitada à Reitoria. Em seguida, desejou
sorte e sucesso à frente da Comissão. Quanto ao último item de pauta, “outros assuntos”,
Prof.  Douglas apontou a necessidade de que a CPA prepare a divulgação do Relatório
2020,  incluindo  a  realização  dos  seminários  sobre  cada  Campus.  Sugeriu,  diante  da
complexidade do tema, que a questão seja tratada o quanto antes, pelos membros do novo
mandato. Em seguida, o Presidente, afirmando seu sentimento de dever cumprido, desejou
sucesso aos novos membros, agradeceu a todos e se colocou à disposição da CPA. Não
havendo mais a tratar o Presidente encerrou a reunião, às dez horas e trinta minutos, da
qual, eu, José Ricardo Resende Gonçalves, secretário desta CPA, lavrei a presente ata que,
após ser lida e aprovada, será assinada por todos os membros participantes.

São João del-Rei, 19 de maio de 2021.

Prof. Carlos Alberto da Silva Junior (Presidente)

Prof. Douglas Marcos Ferreira

Profa. Gisele Cristina Rabelo Silva

Profa. Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel

Daniele Patury do Nascimento

Gabriela Calsavara

Jacqueline Almeida Silva – ausente

Luciana Marina das Neves Teixeira

Sara Wanelle Fonseca

Marcelo Soares Cotta (suplente)

Jéssica Campelo Martins de Moura – ausente

Tuiuan Almeida Veloso – ausência justificada

Lívia Maria Gimenez Pereira (suplente)

Jackson de Souza Vale

Janaina Faria Cardoso Maia (suplente) – ausente
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ANEXO I

Termo de posse de membros Docentes eleitos para composição da Comissão Própria de
Avaliação da UFSJ

Aos 19 dias do mês de maio de 2021, às 9 horas, por videoconferência, perante o Presidente da

Comissão Própria de Avaliação (CPA/UFSJ), Prof. Carlos Alberto da Silva Junior, par ciparam do

ato de posse os docentes: GISELE CRISTINA RABELO SILVA  – como docente lotada no Campus

Centro-Oeste Dona Lindu; KELLY BEATRIZ VIEIRA TORRES DOZINEL  – como docente lotada no

Campus  Alto  Paraopeba, DOUGLAS  MARCOS  FERREIRA  –  como  docente  que  atua  na  Pós-

Graduação, todos eleitos  pelos seus  pares  (Edital  006/2021 da Comissão Eleitoral  da  UFSJ)  e

nomeados pela Portaria nº 161, de 27 de abril de 2021.

No ato, o Presidente os declarou empossados como membros da Comissão Própria de Avaliação

da UFSJ, sob o compromisso de bem e fielmente desempenharem as atribuições que lhes forem

afetas no exercício da função de membros da CPA, pelo período de três anos, a par r da data de

nomeação, conforme Resolução CONSU nº 04, de 15 de março de 2021.

Lido em voz alta e clara, e  achado conforme,  o presente termo de posse será assinado pelo

Presidente da CPA e pelos empossados. E, para constar,  eu,  José Ricardo Resende Gonçalves,

secretário, lavrei o presente termo de posse.

São João del-Rei, 19 de maio de 2021.

Prof. Carlos Alberto da Silva Junior
Presidente da CPA

Profa. Gisele Cris na Rabelo Silva
CCO/UFSJ

Profa. Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel
CAP/UFSJ

Prof. Douglas Marcos Ferreira
Pós-Graduação/UFSJ
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ANEXO II

Termo de posse de membro técnico-administra va nomeada para composição da Comissão
Própria de Avaliação da UFSJ

Aos 19 dias do mês de maio de 2021, às 9 horas, por videoconferência, perante o Presidente da

Comissão Própria de Avaliação (CPA/UFSJ), Prof. Carlos Alberto da Silva Junior, par cipou do ato

de posse a servidora técnico-administra va SARA WANELLE FONSECA – como representante do

Núcleo  de  Tecnologia  da  Informação  (NTInf/UFSJ), indicada  pelo  referido  Setor  (Memorando

Eletrônico nº 32/2021 NTInf/UFSJ) e nomeada pela Portaria nº 185, de 17 de maio de 2021.

No ato, o Presidente a declarou empossada como membro da Comissão Própria de Avaliação, sob

o compromisso de bem e fielmente desempenhar as atribuições que lhe forem afetas no exercício

da função de membro da CPA, pelo período de três anos, a par r da data de nomeação, conforme

Resolução CONSU nº 04, de 15 de março de 2021.

Lido em voz alta e clara, e  achado conforme,  o presente termo de posse será assinado pelo

Presidente  da  CPA e  pela  empossada.  E,  para  constar,  eu,  José  Ricardo  Resende  Gonçalves,

secretário, lavrei o presente termo de posse.

São João del-Rei, 19 de maio de 2021.

Prof. Carlos Alberto da Silva Junior
Presidente da CPA

Sara Wanelle Fonseca
NTInf/UFSJ
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