
ATA DA II REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 2018/2020

(Portarias nº 614, de 16/10/2018, nº 639, de 26/10/2018 e nº 244, de 08/06/2020)

Aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniram-se por
videoconferência, via Google Meet, o Presidente Prof. Carlos Alberto da Silva Junior, os
Docentes, Prof. Douglas Marcos Ferreira e Profa. Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel; os
representantes dos Técnicos-Administrativos, Daniele Patury do Nascimento, Gabriela
Calsavara, Jacqueline  Almeida  Silva,  Luciana  Marina  Teixeira  das Neves  e  Marcelo
Soares Cotta (suplente); e, os representantes da Sociedade Civil, Jackson de Souza Vale e
Janaína Faria Cardoso Maia,  todos membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA)
nomeados pelas Portarias nº 614, de 16 de outubro de 2018; e, nº 244, de 08 de junho de
2020. Não participaram: o docente Prof. Bezamat de Souza Neto (suplente); e, os técnicos-
administrativos,  Daniele  Patury  do  Nascimento  e  Marcelo  Soares Cotta  (suplente).  O
Presidente, Prof. Carlos Alberto, deu início à reunião, às quatorze horas e cinco minutos,
agradecendo  a  presença  de  todos  e  passando  os  seguintes  informes:  1.  Conforme
informado na última reunião da CPA, no dia 1º/07 foi realizada reunião específica para
apresentação do módulo “Avaliação Institucional” do SIGAA, com a empresa e-SIG. Na
oportunidade,  foram destacadas  as  principais  funcionalidades  do referido  módulo,  bem
como os possíveis caminhos para desenvolvimento das atividades da CPA no Sistema; 2.
Quanto à divulgação do Relatório 2019: o então Pesquisador Institucional, servidor Márcio
Eugênio, ao qual foi enviado o referido documento em maio/2020, sugeriu que aconteça
somente após o envio ao MEC, quando os resultados passam a ser considerados oficiais; e,
ainda  não  foi  possível consultar  a  Procuradoria  Jurídica  (PROJU)  para  levantar  as
implicações jurídicas; 3. Algumas providências quanto aos acessos aos Sistemas da UFSJ:
cadastramento do Presidente da CPA para autenticação de memorandos eletrônicos; 4. No
último dia 7, foi realizada reunião solicitada pela PROEN – com a participação do chefe do
Departamento de Engenharia Civil – para esclarecimentos  quanto  à  avaliação  dos
docentes;  5.  Foi  encaminhada  solicitação de indicação de um servidor do NTINF para
compor  a  CPA e  ajudar  na  execução  do  módulo  do  SIGAA.  6. Informaram que  não
poderiam participar desta II Reunião Ordinária: Prof. Bezamat, Daniele Patury e Marcelo
Cotta. Após os informes, o Presidente colocou a Ata da I Reunião Extraordinária  em
discussão.  Foram feitas  as seguintes alterações  no documento  encaminhado a todos os
membros em 06 de julho: onde se lê: “...a possibilidade de que o encerramento do mandato
atual seja prorrogado até outubro de 2021.”, leia-se “...a possibilidade de que o mandato
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atual seja prorrogado até no máximo outubro de 2021.”; e, onde se lê: “O terceiro ponto
inicial levantado foi...”, leia-se: “O terceiro ponto levantado foi...”. Colocada em votação, a
Ata foi aprovada por unanimidade, com as alterações citadas. Em seguida, o Presidente
retomou a leitura e discussão da minuta de Resolução da CPA, informando que o termo
“Pesquisador Institucional” não está correto e que já estão sendo levantadas as informações
para adequação da referida expressão. As questões com divergência de opiniões foram
colocadas em votação, havendo definição dos seguintes pontos: 1. Art. 3º - Inciso III –
inclusão de “...sendo 2 (dois) da graduação e 1 (um) da pós-graduação; 2. Art. 3º - Inciso V
–  alteração  da  redação  “...técnico- administrativo para atuar na área de Comunicação
Institucional da CPA”; 3. Art. 3º - Inciso VI – alteração da redação  “...para  atuar  na
Análise de Dados”; 4. Art. 3º - Inciso VII – alteração da redação “...para atuar na Análise
Estratégica”; 5. Art. 3º - §2º - Inciso II – alteração do mandato do Presidente da CPA para
2 (dois) anos. Em razão do horário, a discussão da minuta foi encerrada no Inciso II do § 2º
do Art. 3º, inclusive. Tendo em vista a urgência da submissão da minuta ao CONSU, o
Presidente convocou uma reunião extraordinária para o próximo dia 15, quarta-feira, em
dois turnos: manhã – 9h às 11h e tarde – 14h às 17h, a ser realizada via Google Meet. A
convocação e o link de acesso serão encaminhados até o dia 09 de julho, via e-mail. O
Presidente agradeceu a todos pela participação e encerrou a reunião às 16h, 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, 08 de julho de 2020.

Prof. Carlos Alberto da Silva Junior (Presidente)

Prof. Douglas Marcos Ferreira

Profa. Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel

Prof. Bezamat de Souza Neto (suplente) – ausente
Daniele Patury do Nascimento – ausente

Gabriela Calsavara

Jacqueline Almeida Silva

Luciana Marina das Neves Teixeira
Marcelo Soares Cotta (suplente) – ausente

Jackson de Souza Vale

Janaina Faria Cardoso Maia (suplente)
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