
ATA DA XIII REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA/UFSJ

(Portarias nº 161, de 27/04/2021, nº 185, de 17/05/2021 e nº 194, de 20/05/2021)

Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniram-se
por videoconferência,  via Google Meet,  o Presidente Prof.  Douglas  Marcos Ferreira,  a
representante dos docentes, Profa. Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel; e, a representante
dos  Técnicos-Administrativos,  Sara  Wanelle  Fonseca,  todos  membros  da  Comissão
Própria de Avaliação (CPA) nomeados pelas Portarias nº 161, de 27 de abril de 2021; nº
185,  de  17  de  maio  de  2021;  e,  nº  194,  de  20  de  maio  de  2021.  Não  compareceu  a
representante  dos  docentes,  Profa.  Gisele  Cristina  Rabelo  Silva,  ficando  sua  ausência
justificada, em razão de estar em gozo de férias. O Presidente, Prof. Douglas Marcos, deu
início à reunião, às quatorze horas e dez minutos, agradecendo a presença de todos. Em
seguida, colocou a pauta em discussão e votação. Não houve alterações e todos os itens
foram aprovados na ordem sugerida. Passando ao primeiro item da pauta, O Presidente
colocou em discussão a Ata da XII Reunião Extraordinária realizada em 05 de agosto de
2021.  Não houve manifestações  contrárias  e  a  Ata foi  aprovada  por unanimidade.  Em
seguida,  foram dados os  seguintes  informes:  1.  Foram realizadas  duas  reuniões  com a
Reitoria, ambas com a presença da Vice-Reitora, Profa. Rosy Maciel, sendo que no dia 10
de agosto: a) foi apresentada a Minuta de substituição da Resolução 04/2021, aprovada na
XII Reunião Extraordinária; b) foi novamente solicitada a indicação do representante da
sociedade  civil  organizada;  c)  foi  reiterado  o  levantamento  dos  problemas  quanto  à
necessidade de preenchimento das vagas para servidores da UFSJ com eleições previstas
para 2021 a 2023, bem como da indicação dos discentes pelo DCE e pela APG; d) foi
solicitado um novo espaço físico para a CPA, sendo a demanda oficialmente apresentada
via Memorando Eletrônico no dia 12 de agosto; e) foi sugerida a realização da audiência
com a gestão para apresentação dos resultados da Pesquisa de Autoavaliação Institucional
2020, para a segunda quinzena de outubro. A segunda reunião foi realizada a convite da
Reitoria, no dia 24 de agosto. Além da CPA, foram convidados os representantes do DCE e
da  APG.  O objetivo  principal  foi  solicitar  às  referidas  entidades  as  providências  para
preenchimento das  vagas destinadas  aos  discentes  na CPA. Apenas o discente de pós-
graduação Thiago participou da reunião e se comprometeu a levar a demanda à APG, a fim
de que esta indique os seus respectivos representantes.  Na oportunidade,  também ficou
definido que a CPA reenviará as solicitações ao DCE e à APG, reiterando a necessidade da
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indicação dos representantes discentes. O reenvio aconteceu no dia 26 de agosto, havendo
manifestação  apenas  do  DCE,  assinada  pelo  discente  Lucas  Ferreira  que  justificou  a
ausência  de  respostas  anteriores  pela  reestruturação  da  entidade.  O  referido  discente
informou que  as  providências  serão  tomadas  o  mais  rápido  possível.  2.  A  Minuta  de
substituição  da  Resolução  04/2021  foi  encaminha  à  SOCES no  dia  10  de  agosto,  via
processo  eletrônico  do  SIPAC.  Até  o  momento  não  houve  nenhuma manifestação  do
CONSU. 3. Profa. Gisele está em gozo de férias, portanto, sua ausência restou justificada.
4.  Todas  as  atas  das  reuniões  da  CPA  foram  disponibilizadas  no  SIPAC.  Houve
contratempos  apenas  no  cadastramento  dos  discentes  e  dos  membros  externos,  para
assinatura  dos  documentos.  Sanados  os  problemas,  até  o  momento,  falta  apenas  a
assinatura da discente Lívia Pereira. Passando ao próximo item da pauta, antes do início da
leitura e discussão dos questionários para a Pesquisa de Autoavaliação 2021, o Presidente
ressaltou que, conforme aprovado na Proposta de Autoavaliação 2021/2023, será avaliado
apenas o Eixo 3 – Políticas Acadêmicas, incluindo as políticas para o ensino, pesquisa e
extensão,  o  atendimento  aos  discentes  e  a  comunicação  com  a  sociedade.  Informou,
também, que foram solicitadas as seguintes informações: à PROAE – lista dos serviços,
atendimentos e auxílios oferecidos aos discentes no ano de 2021; ao NEAD – lista dos
Polos ativos em 2021e suas respectivas cidades, também foi perguntado se os discentes
têm frequentados os polos. Até o momento, não houve manifestações dos referidos setores.
Assim,  o  Presidente  sugeriu  que  aqueles  pontos  sejam analisados  e  acrescentados  nos
respectivos questionários tão logo sejam informados. A sugestão foi acatada por todos os
participantes.  Em  seguida,  o  Presidente  sugeriu  que  a  revisão  seja  iniciada  pelo
questionário destinado aos discentes de graduação presencial.  Estando todos de acordo,
passou-se à leitura e discussão de cada questão do documento da Pesquisa de 2020. O
questionário  foi  devidamente  discutido  e  aprovado,  restando  apenas  as  questões
relacionadas a avaliação dos serviços, atendimentos e auxílios. O documento completo se
encontra no Anexo I desta Ata (p. 4). Em razão do teto estabelecido, às dezessete horas o
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, convocando para a próxima
reunião  ordinária  a  ser  realizada  no dia 16 de setembro,  cujo assunto principal  será  a
continuação da revisão dos questionários para a Pesquisa 2021. Sendo encerrada a reunião
às dezessete horas e dez minutos, 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, 02 de setembro de 2021.

Prof. Douglas Marcos Ferreira (Presidente)

Profa. Gisele Cristina Rabelo Silva – ausência justificada

Profa. Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel

Sara Wanelle Fonseca
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ANEXO I

Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2021

Questionário para os Discentes de Graduação Presencial

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas

Texto abertura:

“Avaliação das Políticas Acadêmicas

Neste ano, você vai avaliar as Políticas Acadêmicas da UFSJ, incluindo as políticas para 
o ensino, pesquisa e extensão, o atendimento aos discentes e a comunicação com a 
sociedade.”

Informações Socioinstitucionais

1. Campus da UFSJ em que você estuda:

[Tipo de questão: única escolha]

Possíveis respostas:

- CAP
- CCO
- CDB
- CSA
- CSL
- CTAN

2. Em qual curso/turno você está matriculado?

[Tipo de questão: lista suspensa]

Possíveis respostas:

- Lista de Cursos/Turnos de Graduação

3. Há quanto tempo você está cursando (tempo de integralização)?

[Tipo de questão: única escolha]

Possíveis respostas:

- Menos de 1 ano
- 1 ano

- 2 anos ou mais

4. Para estudar na UFSJ, você:

[Tipo de questão: única escolha]
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Possíveis respostas:

- Possui residência fixa na cidade do Campus onde estuda
- Reside em outra cidade e se desloca todos os dias para estudar
- Reside em outra cidade/estado e mora de aluguel no município do Campus
- Reside na moradia estudantil

5. Quais os aspectos que motivaram você a estudar na UFSJ?

[Tipo de questão: caixa de checagem]
Texto adicional: “Marque as opções pertinentes.”

Possíveis respostas:

- Conceito do curso de seu interesse no ENADE
- Indicação de parentes/amigos/professores
- Localização do Campus
- Nota de corte do SISU
- Oferta do curso de graduação de seu interesse
- Reputação da Instituição
- Nenhuma das alternativas

Políticas Acadêmicas para o Ensino, Pesquisa e Extensão

1. Avalie seu nível de satisfação quanto:

[Tipo de questão: grade de múltipla escolha]

- A ser um discente de graduação da UFSJ
- À realização do curso

Possíveis respostas:

- Escala de 1 a 5

2. Você conhece o conceito do seu curso no ENADE?

[Tipo de questão: única escolha]

Possíveis respostas:

- Sim
- Não

3. Você conhece o Projeto Pedagógico (PPC) do seu curso?

[Tipo de questão: única escolha]

Possíveis respostas:

- Sim
- Não

3A. Avalie:

[Tipo de questão: grade de múltipla escolha]

Condicional: se conhece o PPC do seu curso
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- A coerência entre o Projeto Pedagógico do seu curso e a sua execução

Possíveis respostas:

- Escala de 1 a 5

4. Avalie o Programa de Monitoria, quanto:

[Tipo de questão: grade de múltipla escolha]

- Ao auxílio no processo de aprendizagem das unidades curriculares
- Ao auxílio na comunicação entre discentes e docentes para a execução do plano de
ensino das unidades curriculares
- Ao número de unidades curriculares com disponibilização de monitoria
- Ao Programa de Monitoria Especial concedida a discentes com diferença funcional

Possíveis respostas:

- Escala de 1 a 5
- SCR

5. Avalie os itens a seguir:

[Tipo de questão: grade de múltipla escolha]

- A Política de Ações Afirmativas para ingresso na UFSJ
- O sistema de oferecimento de unidades curriculares remotas e de disponibilização de
vagas, em 2021
- As políticas de internacionalização da UFSJ

Possíveis respostas:

- Escala de 1 a 5
- SCR

6. Avalie a política de estágio do seu curso:

[Tipo de questão: grade de múltipla escolha]

- Disponibilização de vagas
- Divulgação de vagas
- Orientação e supervisão dos estagiários (se houver estágio obrigatório no seu curso)
- Tramitação e despacho de documentos para o processo de estágio

Possíveis respostas:

- Escala de 1 a 5
- SCR

7. Você participa, ou participou em 2021, de um programa de Iniciação Científica /
Tecnológica, na UFSJ?

[Tipo de questão: única escolha]

Possíveis respostas:

- Sim
- Não
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7A1. Avalie a Iniciação Científica / Tecnológica da UFSJ:

[Tipo de questão: grade de múltipla escolha]
Condicional:  se  participa,  ou  participou  de  um  programa  de  Iniciação

Científica/Tecnológica na UFSJ

- A contribuição da Iniciação Científica para sua formação acadêmica
- A infraestrutura e os recursos materiais para a realização da pesquisa
- A orientação recebida
- Divulgação de resultados (eventos, publicações etc.)

Possíveis respostas:

- Escala de 1 a 5
- SCR

7A2. Por qual(is) motivo(s) você não participa, ou não participou em 2021, de um

programa de Iniciação Científica / Tecnológica da UFSJ?

[Tipo de questão: caixa de checagem]
Condicional:  se não participa, ou não participou em 2021, de um programa de

Iniciação Científica/Tecnológica na UFSJ
Texto adicional: “Marque as opções pertinentes.”

Possíveis respostas:

- Não tive conhecimento sobre oportunidades de programas
- Não preenchi os requisitos necessários
- Não tive disponibilidade de horários
- Não tive interesse

8. Você participa, ou participou em 2021, de projetos/programas de extensão e/ou
artístico-culturais da UFSJ?

[Tipo de questão: única escolha]

Possíveis respostas:

- Sim
- Não

8A1. Avalie os projetos/programas de extensão e/ou artístico-culturais da UFSJ:

[Tipo de questão: grade de múltipla escolha]
Condicional: se participa, ou participou de projetos/programas de extensão e/ou

artístico-culturais da UFSJ
- A contribuição das atividades realizadas para a sua formação
- A infraestrutura e os recursos materiais para a realização
- A orientação recebida
- Divulgação de resultados (eventos, publicações etc.)

Possíveis respostas:

- Escala de 1 a 5
- SCR
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8A2.  Por  qual(is)  motivo(s)  você  não  participa,  ou  não  participou  em  2021,  de

projetos/programas de extensão e/ou artístico-culturais da UFSJ?

[Tipo de questão: caixa de checagem]
Condicional: se não participa, ou não participou em 2021, de projetos/programas

de extensão e/ou artístico-culturais da UFSJ
Texto adicional: “Marque as opções pertinentes.”

Possíveis respostas:

- Não tive conhecimento sobre oportunidades de projetos/programas
- Não preenchi os requisitos necessários
- Não tive disponibilidade de horários
- Não tive interesse

Políticas de Atendimento aos Discentes

(As questões 1, 1A, 2 e 2A serão definidas após a manifestação da PROAE sobre os

serviços/atendimentos oferecidos aos discentes em 2021.)

1. Em 2021, você utilizou a Orientação Psicopedagógica?

[Tipo de questão: única escolha]

Possíveis respostas:

- Sim
- Não
- Desconheço o oferecimento deste serviço/atendimento

1A. Avalie:

[Tipo de questão: grade de múltipla escolha]
Condicional: se utilizou a orientação psicopedagógica

- A Orientação Psicopedagógica

Possíveis respostas:

- Escala de 1 a 5

2. Em 2021, você utilizou a Orientação Psicossocial?

[Tipo de questão: única escolha]

Possíveis respostas:

- Sim
- Não
- Desconheço o oferecimento deste serviço/atendimento

2A. Avalie:

[Tipo de questão: grade de múltipla escolha]
Condicional: se utilizou a orientação psicossocial

- A Orientação Psicossocial
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Possíveis respostas:

- Escala de 1 a 5

3. Avalie o atendimento aos discentes, quanto:

[Tipo de questão: grade de múltipla escolha]

- Aos programas de acessibilidade para discentes com diferença funcional
- Ao acolhimento aos ingressantes (virtual e/ou presencial)

Possíveis respostas:

- Escala de 1 a 5
- SCR

4. Avalie a concessão de bolsas/auxílios dos Programas de Assistência Estudantil:

[Tipo de questão: grade de múltipla escolha]

- Número de bolsas/auxílios
- Critérios de avaliação socioeconômica para concessão de bolsas/auxílios
- Adequação das modalidades de bolsas/auxílios
- Importância dos auxílios e bolsas de apoio socioeconômico para os discentes

Possíveis respostas:

- Escala de 1 a 5
- SCR

Comunicação com a Sociedade

1. Com que frequência você acessa o Portal da UFSJ?

[Tipo de questão: única escolha]
Texto adicional: “Para conhecer o Portal da UFSJ, clique aqui (link).”

Possíveis respostas:

- Sempre
- Às vezes
- Raramente
- Nunca

1A. Avalie o Portal da UFSJ, quanto:

[Tipo de questão: grade de múltipla escolha]
Condicional: se frequenta o Portal da UFSJ sempre, às vezes ou raramente

- À facilidade de localizar informações
- À atualização de informações
- Ao layout
- À relevância do conteúdo
- À acessibilidade
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Possíveis respostas:

- Escala de 1 a 5
- SCR

2. Com que frequência você acessa a TV UFSJ?

[Tipo de questão: única escolha]
Texto adicional: “Para conhecer a TV UFSJ, clique aqui (link).”

Possíveis respostas:

- Sempre
- Às vezes
- Raramente
- Nunca

3. Com que frequência você acessa as redes sociais da UFSJ?

[Tipo de questão: única escolha]
Texto adicional:  “Para conhecer  as  redes sociais  da UFSJ,  clique  nos links  a

seguir (link).”

Possíveis respostas:

- Sempre
- Às vezes
- Raramente
- Nunca

4. Avalie a qualidade dos conteúdos disponibilizados e dos serviços prestados,
nos seguintes meios de comunicação da UFSJ:

[Tipo de questão: grade de múltipla escolha]

- As redes sociais da UFSJ para divulgar as atividades institucionais e acadêmicas
- A TV UFSJ (disponível em www.youtube.com/tvufsj)
- A comunicação via telefonia
- A comunicação via e-mail

Possíveis respostas:

- Escala de 1 a 5
- SCR

5. Avalie a comunicação da UFSJ com a comunidade externa, sobre a divulgação:

[Tipo de questão: grade de múltipla escolha]

- Das ações/providências/atividades desenvolvidas no período da pandemia
- Das avaliações institucionais
- Dos cursos de graduação presencial
- Dos cursos de Ensino a Distância (EAD)
- Dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu
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- Dos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu
- Das atividades de pesquisa
- Das atividades de extensão

Possíveis respostas:

- Escala de 1 a 5
- SCR

6. Você conhece os serviços de Ouvidoria da UFSJ?

[Tipo de questão: única escolha]
Texto adicional: “Para conhecer a Ouvidoria da UFSJ, clique aqui (link).”

Possíveis respostas:

- Sim
- Não

6A. Você já apresentou algum tipo de demanda à Ouvidoria da UFSJ?

[Tipo de questão: única escolha]
Condicional: se conhece os serviços de Ouvidoria da UFSJ

Possíveis respostas:

- Sim
- Não

6A1. Avalie a Ouvidoria da UFSJ, quanto aos seguintes aspectos:

[Tipo de questão: grade de múltipla escolha]
Condicional: se já apresentou algum tipo de demanda à Ouvidoria da UFSJ

- Atendimento recebido
- Encaminhamento da demanda

Possíveis respostas:

- Escala de 1 a 5
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