
ATA DA V 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 vinte e  três  dias  do mês de setembro  de dois  mil  e  vinte,  às  nove horas  e  trinta
minutos, 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, 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;  e,  nº  244,  de 08 de junho de 2020.  Não
participaram: o Docente,  Prof. Bezamat de Souza Neto (suplente); e a representante da
Sociedade  Civil,  Janaína  Faria  Cardoso  Maia  (suplente).  O Presidente,  Prof.  Carlos
Alberto,  deu  início  à  reunião,  às  nove  horas  e  trinta  e  cinco  minutos, agradecendo  a
presença de todos e colocando a pauta em discussão. Não havendo nenhum outro assunto
sugerido pelos participantes, os itens de pauta foram aprovados. Em seguida, passou aos
seguintes informes: 1. No último dia 11 (sexta-feira), foi enviada a todos os Departamentos
a Minuta de Resolução da CPA, a pedido do Relator do Processo, Prof. Ivan Santos, fim de
que os docentes interessados pudessem se manifestar. O prazo para manifestações foi até o
dia 22/09 (terça-feira). Apenas quatro docentes se manifestaram e apresentaram sugestões
e dúvidas acerca da referida minuta. Todas as mensagens foram encaminhadas ao relator
hoje (23/09). Possivelmente,  a  Minuta  será  pautada  na  próxima  reunião do  CONSU
agendada para o dia 28/09. Após a aprovação a CPA deverá iniciar todos os trâmites para
as primeiras eleições da Comissão. 2. Apenas o Prof. Bezamat justificou sua ausência. 3. A
Pesquisa sobre o 1º Período Remoto Emergencial será encerrada às 23h59min do próximo
domingo (27/09). 4. Foi solicitada a ampliação das ações de divulgação da Pesquisa sobre
o período remoto, junto à ASCOM. Também foram enviados e-mails específicos para os
Departamentos  e  para  o  Setor  de  Pós- Graduação  (SEPOS),  convidando  a  todos  a
participarem da referida pesquisa.  5.  Índices  de participações (atualização às 9h do dia
23/09): discentes de graduação – 7.886; discentes de pós- graduação – 118; docentes –
164; técnicos-administrativos – 42; e, colaboradores terceirizados – 103. Por não estar
incluída entre os itens de pauta, a Ata da XI Reunião Ordinária realizada no dia 09/09,
será  discutida  e  votada  na  próxima  reunião.  Passando  ao  próximo  item  da  pauta,  o
Presidente abriu a palavra para a discussão das questões relacionadas à elaboração dos
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questionários dos docentes e técnicos-administrativos para a Pesquisa de Autoavaliação
Institucional  2020.  Os  principais  encaminhamentos  quanto  aos  referidos  questionários
foram: 1. Inclusão de questões específicas no início dos questionários para identificar os
servidores que têm utilizado as instalações dos Campi ao menos duas vezes por semana,
em média, a fim de avaliar de maneira eficaz especificamente os itens de infraestrutura
física; 2.  Os Grupos de Trabalhos deverão preparar  propostas  de questionários  para os
docentes e para os técnicos- administrativos; 3. O primeiro GT a apresentar a proposta será
o responsável pelo questionário dos docentes, em reunião extraordinária a ser realizada no
dia  07  de  outubro;  4.  Inclusão  de questões específicas sobre o período da pandemia
(serviços/atendimentos relacionados à saúde, prevenção, acervo digital etc.); 5. Deverão
ser observados os pontos comuns a todos os questionários  dos  segmentos.  6.  Após  a
conclusão  dos  questionários  dos  docentes  e  técnicos- administrativos,  novos GT serão
organizados para elaboração das propostas dos documentos de coleta de dados destinados
aos discentes (graduação, pós-graduação stricto sensu, graduação a distância e egressos).
Em  seguida,  passando  ao  próximo  item  da  pauta,  o  Presidente  sugeriu  o seguinte
cronograma de atividades: 07/10 – Reunião Extraordinária para apresentação, discussão e
votação da proposta de questionário para os docentes; 14/10 – Reunião Ordinária para
apresentação,  discussão  e  votação  da  proposta  de  questionário  para  os  técnicos-
administrativos; 21/10 – Reunião Extraordinária para elaboração dos questionários para os
discentes;  e,  28/10  – Reunião Extraordinária para conclusão dos questionários para a
Pesquisa de Autoavaliação Institucional  2020.  O  cronograma  foi  aprovado  por
unanimidade. Quanto ao GT para elaboração do questionário dos docentes, os membros
deverão se organizar, a fim de que a proposta possa ser concluída e apresentada conforme
cronograma definido. Não havendo mais a tratar, o Presidente  agradeceu a todos pela
participação e encerrou a reunião às onze horas e quinze 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, 23 de setembro 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) – ausência justificada

Daniele Patury do Nascimento

Gabriela Calsavara

Jacqueline Almeida Silva
Luciana Marina das Neves Teixeira

Marcelo Soares Cotta (suplente)

Jackson de Souza Vale

Janaina Faria Cardoso Maia (suplente) – ausente
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