
ATA DA XV 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 sete dias do mês de outubro 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. Em seguida, colocou a
pauta em discussão. Não havendo alteração na ordem e no conteúdo, a pauta foi aprovada
por unanimidade. Passando ao primeiro item, o Presidente colocou em discussão a Ata da
XIV  Reunião  Extraordinária  realizada  em  22  de  setembro  de  2021.  Não  houve
manifestações contrárias e a Ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foram dados
os seguintes informes: 1. A Minuta de Resolução da CPA foi aprovada no CONSU no dia
27  de  setembro  e  entrará  em vigor  em 11  de  outubro  sob  o  Nº  020/2021.  Além das
alterações sugeridas  pelo Relator do Processo, o servidor Lucas  Resende Aarão,  foram
retificados os seguintes pontos principais: a) o mandato dos membros servidores passou a
ser de 2 (dois) anos; b) as eleições nos Campi serão em dois blocos, sendo: primeiro ano –
CAP, CCO e CDB; e, segundo ano: CSA, CSL e CTAN; c) a eleição do docente para atuar
na  Análise  Estratégica  será  realizada  no  segundo  ano;  d)  as  indicações  de  servidores
realizadas pela Reitoria deverão ser referendadas pelo CONSU, antes de suas respectivas
nomeações. 2. Considerando a aprovação da nova Resolução, foram solicitados ao CONSU
esclarecimentos acerca da manutenção, ou da não manutenção, dos mandatos dos membros
atuais. Em resposta, a SOCES informou que os mandatos atuais serão mantidos e que a
Reitoria agendou uma reunião específica para o próximo dia 14 de outubro, a fim de que
sejam tratadas todas as questões relacionadas à composição da CPA. 3. A nova Resolução
deverá ser encaminhada a todos os membros da CPA, o mais rápido possível. 4. Até o
momento, não houve respostas do DCE, da APG e da Reitoria sobre as indicações dos
membros representantes dos discentes de graduação, pós-graduação e da sociedade civil
organizada,  respectivamente.  5.  Também até  o  momento,  não houve manifestações  da
Reitoria acerca da solicitação do espaço físico para funcionamento da CPA. O mais rápido
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possível, deverá ser enviado memorando à Comissão de Espaço Físico do CSA, solicitando
providências. Após os informes, o Presidente solicitou à Secretaria da CPA a apresentação
das respostas do NEAD, da PROPE e da ASSIN, acerca das questões que ficaram em
aberto,  na  última  reunião,  nos  questionários  dos  discentes.  Quanto  aos  Auxílios
disponibilizados  aos  discentes  de  pós-graduação,  a  PROPE  informou  que  foram  os
seguintes:  Auxílio Digital  – Aquisição de Equipamento Tecnológico;  Auxílio Digital –
Acesso à Internet; Auxílio Permanência de Discentes em Vulnerabilidade Socioeconômica
(VDiVS);  Auxílio  para  Apresentação  de  trabalhos/Participação  em  eventos.  Todas  as
questões foram devidamente inseridas no questionário, restando apenas dúvidas quanto a
quais são os atendimentos oferecidos aos discentes de pós-graduação. A PROPE deverá ser
consultada, a fim de que, na próxima reunião, o questionário seja finalizado. Quanto ao
questionário  dos  discentes  de  graduação  EAD,  as  questões  respondidas  pelo  NEAD,
quanto  à  forma  de  ingresso,  acesso  à  Iniciação  Científica  e  a  Projetos/Programas  de
extensão,  foram  devidamente  inseridas.  À  ASSIN  foi  perguntado  sobre  o  acesso  dos
discentes  de graduação EAD às  políticas de internacionalização.  Tendo sido positiva a
resposta,  a  questão  foi  mantida  no  questionário.  Revistas  e  acrescentadas  as  questões
necessárias,  o  questionário  foi  aprovado.  Em  seguida,  foi  revisto  o  questionário  dos
discentes egressos. Entre as principais alterações, destacou-se a inclusão de questões sobre
Comunicação  com  a  Sociedade.  Após  todas  as  discussões  e  alterações  pertinentes,  o
questionário foi aprovado. O próximo questionário revisto foi o destinado aos Técnicos-
Administrativos.  Após  as  alterações  necessárias,  o  questionário  foi  aprovado  por
unanimidade. As versões finais de todos os questionários aprovados em plenário deverão
ser  anexadas à  Ata da  continuação  desta  XV Reunião Extraordinária.  Em seguida,  foi
iniciada a discussão do questionário dos docentes. A revisão foi feita a questão número 7
(sete) das Políticas Acadêmicas para o Ensino, Pesquisa e Extensão. Em razão do horário
estabelecido para encerramento,  o Presidente suspendeu a reunião, às dezesseis horas e
cinquenta e cinco minutos, agendando a continuação da pauta na próxima quarta-feira, dia
13  de  outubro,  às  treze  horas.  Estando todos  de  acordo,  o  Presidente  informou  que  a
Secretaria encaminhará imediatamente a respectiva convocação. Desta primeira parte da
reunião, 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, 07 de outubro 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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