
ATA DA XIV REUNIÃO ORDINÁRIA

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 dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta
minutos, reuniram-se por videoconferência, via Google Meet, o Presidente Prof. Douglas
Marcos  Ferreira,  as  representantes  dos  docentes,  Profa.  Gisele  Cristina  Rabelo  Silva e
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. O Presidente, Prof. Douglas Marcos, deu início à
reunião,  às  treze  horas  e  trinta  e  cinco  minutos,  agradecendo  a  presença  de  todos  e
informando que a Profa. Gisele entrará na reunião com alguns minutos de atraso, por estar
na aula de apresentação de uma disciplina de seu curso. Em seguida, colocou a pauta em
discussão.  Foi  alterada  apenas  a  ordem  dos  itens,  da  seguinte  forma:  1.  Discussão  e
votação da Ata da XIII Reunião Extraordinária (02/09/2021); 2. Informes; 3. Continuação
da elaboração dos questionários para a Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2021; e, 4.
Outros Assuntos. Passando ao primeiro item, o Presidente colocou em discussão a Ata da
XIII  Reunião  Extraordinária  realizada  em  02  de  setembro  de  2021.  Não  houve
manifestações contrárias e a Ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foram dados
os seguintes informes: 1. Foram solicitadas, à PROAE, as informações acerca dos serviços,
atendimentos e auxílios oferecidos aos discentes em 2021. No dia 09 de setembro, via
Google Meet, foi realizada a reunião com a Pró-Reitora Janice, na qual foi definido que
seria  encaminhada  a  lista  de  todos  os  serviços  e  auxílios  disponíveis.  No  dia  15  de
setembro,  todas  as  informações  solicitadas  foram  enviadas  e  serão  apresentadas  e
discutidas  em  seguida,  a  fim  de  que  seja  concluído  o  questionário  dos  discentes  de
graduação presencial.  2. A Comissão de elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da
Informação  e  Comunicação  (PDTIC)  solicitou  o  preenchimento  de  um  formulário
eletrônico para levantamento de demandas da CPA quanto aos serviços  e aquisição de
tecnologias.  O Presidente sugeriu que o formulário  fosse preenchido  coletivamente,  ao
final da reunião, no último item da pauta, tendo em vista a urgência da questão, com prazo
de entrega estipulado para o próximo dia 22 de setembro. Neste momento, a Prof. Gisele
entrou  na  reunião.  Quanto  ao  próximo  item  da  pauta,  foram  apresentadas  todas  as
informações  enviadas  pela  PROAE.  Todas  as  questões  foram  devidamente  discutidas,
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incluindo os serviços, atendimentos e auxílios que deverão fazer parte do questionário e o
formato das questões específicas sobre o tema. Os serviços/atendimentos oferecidos são: a)
Atendimento Psicológico Emergencial (PsiCovid); b) Atendimento Psiquiátrico (oferecido
apenas em São João del-Rei); c) Orientação Psicopedagógica; d) Orientação Psicossocial;
e,  e)  Atendimento  Oftalmológico.  Quanto  aos  auxílios  que  deverão  ser  avaliados  na
Pesquisa  2021,  foram definidos os  seguintes:  a)  Auxílio  Creche;  b)  Auxílio  Promoção
Socioacadêmica (PASE); c) Auxílio Emergencial; d) Auxílio Alimentação Emergencial; e)
Auxílio Inclusão Digital – Aquisição de Equipamento Tecnológico;  f)  Auxílio Inclusão
Digital – Acesso à Internet; g) Auxílio Inclusão Digital – Recursos de Acessibilidade; e, h)
Auxílio Inclusão Discente Apoio. Em todas as questões listadas deverão ser inseridos os
links de acesso às informações disponíveis na página da PROAE. Com vistas a acelerar os
processos  e,  sobretudo  em  razão  da  necessidade  de  preenchimento  do  formulário  do
PDTIC, o Presidente solicitou, com anuência do plenário, à Secretaria da CPA que proceda
à inclusão e formatação das novas questões relacionadas à Política de Atendimento aos
Discentes, e que envie o questionário atualizado para a apreciação de todos os membros, a
fim de que possa ser finalmente aprovado na próxima reunião.  No Anexo I  desta Ata,
segue o documento com as alterações já implementadas e aprovadas pelo Plenário da CPA.
Passando  ao  último  item  da  pauta,  “Outros  Assuntos”,  o  Presidente  solicitou  a
apresentação do material enviado pela comissão responsável pela elaboração do PDTIC,
incluindo as instruções sobre o correto preenchimento do formulário citado anteriormente.
Em  seguida,  cada  uma  das  questões  foram devidamente  preenchidas.  Foi  solicitada  a
aquisição de dois notebooks, uma impressora e um software para análise de dados. Outro
ponto  apresentado  pelo  Presidente  foi  a  necessidade  de  que  a  CPA  se  manifeste,
solicitando ao CONSU a imediata apreciação da Minuta de Resolução para substituição da
Resolução 04,  de  15  de  março  de  2021.  Como encaminhamento  ficou  definido  que  a
Secretaria deverá elaborar uma sugestão de texto para o memorando eletrônico e enviar a
todos os membros para apreciação. A redação final do texto contendo todas as sugestões
será apresentada e votada na próxima reunião, a fim de oficializar o posicionamento da
CPA, devendo ser imediatamente encaminhada à SOCES, solicitando providências acerca
da análise da referida Minuta. Em seguida, o Presidente sugeriu a realização de mais duas
reuniões extraordinárias a fim de que seja concluída a revisão dos questionários para a
Pesquisa de Autoavaliação 2021. Estando todos de acordo, ficaram as próximas reuniões
agendadas para os dias 22 e 29 de setembro, com início previsto para as 13 horas e 30
minutos.  Por fim,  o Presidente  agradeceu  a presença de todos e encerrou  a reunião às
dezessete horas, 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, 16 de setembro de 2021.

Prof. Douglas Marcos Ferreira (Presidente)

Profa. Gisele Cristina Rabelo Silva

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. Você possuiu alguma diferença funcional?

[Tipo de questão: única escolha]
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Texto adicional:  ““Para designar as pessoas com deficiência, independentemente

do tipo ou grau da deficiência, utilizam-se os termos 'diversidade funcional' e 'diferença

funcional',  que não enfatizam os aspectos negativos, comum na terminologia vigente.”

(Fonte:  https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-597020090003000

09)”

Possíveis respostas:

- Sim
- Não

5. Para estudar na UFSJ, você:

[Tipo de questão: única escolha]

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

6. 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
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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

- 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:
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- 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

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 motivo principal você não participa, ou não participou em 2021, de

um programa de Iniciação Científica / Tecnológica da UFSJ?

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

Iniciação Científica/Tecnológica na UFSJ

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]
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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

8A2. Por qual motivo principal você não participa, ou não participou em 2021, de

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

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

de extensão e/ou artístico-culturais da UFSJ

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

Texto adicional: “Para informações completas sobre os serviços, atendimentos e auxílios

oferecidos aos discentes, acesse a página da PROAE: (https://ufsj.edu.br/proae/program

as_de_assistencia_estudantil.php).”

1. Em 2021, você utilizou o Atendimento Psicológico Emergencial (PsiCovid)?

[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 o PsiCovid

- O Atendimento Psicológico Emergencial (PsiCovid)

Possíveis respostas:

- Escala de 1 a 5

2. Em 2021, você utilizou o Atendimento Psiquiátrico?

[Tipo de questão: única escolha]
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Condicional: se estuda no CDB, CSA ou CTAN

Possíveis respostas:

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

2A. Avalie:

[Tipo de questão: grade de múltipla escolha]
Condicional: se utilizou o atendimento psiquiátrico

- O Atendimento Psiquiátrico

Possíveis respostas:

- Escala de 1 a 5

3. Em 2021, você utilizou a Orientação Psicopedagógica?

[Tipo de questão: única escolha]

Possíveis respostas:

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

3A. Avalie:

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

- A Orientação Psicopedagógica

Possíveis respostas:

- Escala de 1 a 5

4. Em 2021, você utilizou a Orientação Psicossocial?

[Tipo de questão: única escolha]

Possíveis respostas:

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

4A. Avalie:

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

- A Orientação Psicossocial

Possíveis respostas:

- Escala de 1 a 5
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A  QUESTÃO  A  SEGUIR  É  APENAS  UM  EXEMPLO  PARA  FORMATAÇÃO  DAS

QUESTÕES RELACIONADAS AOS AUXÍLIOS OFERTADOS AOS DISCENTES  EM

2021, CONFORME INFORMAÇÕES DA PROAE.

A  SECRETARIA  DA CPA  DEVERÁ  INSERIR  TODAS  AS  DEMAIS  QUESTÕES  E

ENVIAR  AOS  MEMBROS  PARA  APRECIAÇÃO  E  POSTERIOR  DISCUSSÃO  NA

PRÓXIMA REUNIÃO.

5. Em 2021, você recebeu o Auxílio Creche?

[Tipo de questão: única escolha]

Texto adicional: Inserir descrição e observações encaminhadas pela PROAE

Possíveis respostas:

- Sim
- Não

5A1. Avalie o Auxílio Creche, quanto:

[Tipo de questão: grade de múltipla escolha]
Condicional: se recebeu o Auxílio Creche

- Ao número de auxílios oferecidos
- Aos critérios para concessão deste auxílio
- À divulgação deste auxílio
- À importância deste auxílio

Possíveis respostas:

- Escala de 1 a 5
- SCR

5A2. Por que você não recebeu o Auxílio Creche?

[Tipo de questão: única escolha]
Condicional: se não recebeu o Auxílio Creche

Possíveis respostas:

- Desconheço o oferecimento deste auxílio
- Não preenchi os requisitos exigidos
- Não tive interesse

6. 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
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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

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 (links).”

Possíveis respostas:

- Sempre
- Às vezes
- Raramente
- Nunca
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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
- 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
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Possíveis respostas:

- Escala de 1 a 5
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