
ATA DA VII 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 dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às nove 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 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);  a  Técnica- Administrativa,  Luciana  Marina  Teixeira  das  Neves;  e  a
representante da Sociedade Civil,  Janaína Faria Cardoso Maia (suplente).  O Presidente,
Prof. Carlos Alberto, deu início à reunião, às nove horas e cinco minutos, agradecendo a
presença de todos e dando aos seguintes informes: 1. No dia 16 de novembro, foi publicada
Portaria Nº 524, que prorroga o mandato dos membros da CPA, nomeados pela Portaria
614, de 16 de outubro de 2018, até o dia 31 de maio de 2021. 2. A minuta da Resolução da
CPA segue em discussão no CONSU e deverá ser discutida em Comissão especialmente
composta, antes de ser votada em plenário. 3. Prof. Bezamat solicitou sua exoneração, que
já  sendo  providenciada  junto  ao  Gabinete  da Reitoria.  4.  O  Módulo  “Avaliação
Institucional” já se encontra operável, mas a Secretaria da CPA ainda aguarda instruções
para acesso e  login.  5. Justificou sua ausência:  Luciana Marina Teixeira  das Neves.  6.
Foram apresentados os resultados da pesquisa sobre o 1º Período Remoto Emergencial à
Câmara  de Ensino,  no  dia  22  de  outubro.  Foi  proposto  que  as  Coordenadorias  e
Departamentos se manifestassem, apresentando sugestões de questões para implementação
nos questionários da Pesquisa de encerramento do referido período remoto. O objetivo é
que, na próxima reunião da CPA, sejam discutidas as sugestões apresentadas, a fim de que
sejam  aprovados  os  questionários  da  Pesquisa  em  questão.  A  Secretaria  da CPA
providenciará  o  encaminhamento  das  sugestões,  o  mais  breve  possível,  a  todos  os
membros, para apreciação. Passando ao próximo item da pauta, o Presidente colocou em
discussão a Ata da VI Reunião Extraordinária  realizada em 07 de outubro. Não houve
sugestões de alterações e a referida Ata foi aprovada por unanimidade. Quanto ao terceiro
item da pauta, o Presidente solicitou que fosse retomada a leitura e discussão da proposta
de questionário a ser aplicado aos docentes na Pesquisa de encerramento do 1º Período
Remoto Emergencial. O Questionário foi concluído e aprovado, conforme Anexo I (p. 3)
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desta Ata. Aproveitando a oportunidade, o Presidente sugeriu que fosse iniciada leitura e
discussão  da proposta  de  questionário  a  ser  aplicado  aos  técnicos-administrativos,
conforme elaborada  e apresentado pelo Grupo de Trabalho  responsável.  Em razão das
definições aplicadas no questionário dos docentes, as discussões puderam ser concluídas
rapidamente.  Assim,  o  questionário  dos  técnicos-administrativos  foi aprovado  por
unanimidade, conforme Anexo II (p. 17) desta Ata. Em razão da urgência na elaboração
dos questionários para realização da Pesquisa de encerramento do 1º Período Remoto
Emergencial, o Presidente  indicou  a  necessidade  de  que  seja  realizada  reunião
extraordinária no próximo dia 27 de novembro, às 9h. Também na referida reunião deverão
ser definidos os GT para revisão dos questionários dos discentes de graduação, de pós-
graduação, de EAD e egressos, bem como o cronograma das atividades da CPA para os
próximos meses. Não havendo mais a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e
encerrou a reunião às onze horas e trinta 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, 20 de novembro 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
Gabriela Calsavara
Jacqueline Almeida Silva
Luciana Marina das Neves Teixeira – ausência justificada
Marcelo Soares Cotta (suplente)
Jackson de Souza Vale
Janaina Faria Cardoso Maia (suplente) – ausente
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ANEXO I

Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2020

Proposta de Questionário – Docentes

Informações     Socioinstitucionais  

1. Campus da UFSJ em que você trabalha:
[Tipo de Questão: lista suspensa]

Possíveis     respostas:          
- CAP
- CCO
- CDB
- CSA
- CSL
- CTAN
- Centro Cultural

2. Qual é o seu Departamento/Coordenadoria?
[Tipo de Questão: lista suspensa]

Possíveis     respostas:          
- Lista de Departamentos + Coordenadorias do CCO

3. Tempo de trabalho na UFSJ:
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:          
- Menos de 3 anos
- 3 a 10 anos
- 11 a 20 anos
- Mais de 20 anos

Políticas       Acadêmicas     para       o     Ensino, Pesquisa     e     Extensão  

1. Você conhece o PPC do curso no qual você mais lecionou em 2020?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

1a. Quanto ao PPC, avalie:
[Tipo de Questão: grade de múltipla 
escolha] Condicional: se conhece o PPC

- O oferecimento das atividades de práticas profissionais e ou acadêmicas propostas no PPC
- A atuação dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE), em relação à atualização do PPC

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR



2. Avalie, de maneira geral, os itens a seguir em relação ao(s) curso(s) em que lecionou em 2020:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- A atuação dos colegiados dos cursos, especificamente sobre gestão acadêmica
- O sistema de oferecimento de unidades curriculares presenciais e de disponibilização de vagas, a cada
semestre
- A estrutura curricular em relação às expectativas de formação acadêmica e/ou profissional
- A correlação das unidades curriculares com o(s) estágio(s)
- As tecnologias existentes na UFSJ para os processos de ensino-aprendizagem
- O programa de monitoria como auxílio na relação ensino-aprendizagem
- O programa de monitoria especial concedido aos discentes com diferença funcional

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

3. Considera importante a implantação/oferta de disciplinas na modalidade semipresencial nos cursos
da UFSJ nos quais você atua?

[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

4. Você atua no Ensino a Distância na UFSJ? (Esta questão não se refere ao 1º Período Emergencial
Remoto.)

[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

5. Você considera importante o oferecimento do Ensino a Distância na UFSJ? (Esta questão não se
refere ao 1º Período Emergencial Remoto.)

[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não
- SCR

4a. Avalie o Ensino a Distância da UFSJ?
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha] 
Condicional: se atua no Ensino a Distância na 
UFSJ

- As políticas de Ensino a Distância
- Os conteúdos trabalhados no(s) curso(s) de EaD em que você atua
- Os materiais pedagógicos
- A atuação dos tutores
- A atuação dos docentes
- A atuação da Coordenação do(s) Curso(s) em que você atua
- A plataforma de interface utilizada no(s) curso(s) em que você atua

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR



6. Avalie o apoio à Pesquisa na UFSJ:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Os Programas de Bolsas de Iniciação Científica
- O acesso à orientação de discentes em projetos de Iniciação Científica
- O grau de articulação das pesquisas desenvolvidas pela UFSJ com as demandas da sociedade
- As políticas de apoio aos laboratórios de pesquisa
- A pertinência dos critérios de financiamento nos editais para apoio à pesquisa
- O incentivo à criação de grupos de pesquisa
- A integração dos docentes nos eventos promovidos pelo seu departamento/centro e/ou curso
- Os meios institucionais de divulgação dos trabalhos e produções dos docentes
- As políticas de apoio ao desenvolvimento tecnológico da UFSJ

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

7. Você atua na Pós-Graduação Stricto Sensu da UFSJ?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

7a. Avalie a Pós-Graduação Stricto Sensu da UFSJ:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]
Condicional: se atua na Pós-Graduação Stricto Sensu da UFSJ

- As estruturas acadêmico-administrativas para os cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu
- A política de expansão da UFSJ de programas de Pós-Graduação Stricto Sensu
- A relação entre a Graduação e a Pós-Graduação no(s) curso(s) em que atua
- Os Programas de Bolsas da UFSJ para discentes de Pós-Graduação
- O Programa de Incentivo à Pós-graduação (PIPG)
- O Programa de Estágio de Ensino da Docência na Pós-Graduação

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

7b. Avalie a política de expansão da UFSJ de programas de Pós-Graduação Stricto Sensu:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]
Condicional: se não atua na Pós-Graduação Stricto Sensu da UFSJ

- A política de expansão da UFSJ de programas de Pós-Graduação Stricto Sensu

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

8. Você atua na Pós-Graduação Lato Sensu da UFSJ?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

8a. Avalie a Pós-Graduação Lato Sensu da UFSJ:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]



Condicional: se atua na Pós-Graduação Lato Sensu da UFSJ

- A política de expansão da UFSJ para os programas de Pós-Graduação Lato Sensu
- As políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

8b. Avalie a política de expansão da UFSJ para os programas de Pós-Graduação Lato Sensu:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]
Condicional: se não atua na Pós-Graduação Lato Sensu da UFSJ

- A política de expansão da UFSJ para os programas de Pós-Graduação Lato Sensu

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

9. Sobre a Extensão na UFSJ, avalie:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- As políticas institucionais de apoio ao desenvolvimento artístico e cultural
- Os Programas de Bolsas de Extensão da UFSJ
- As contribuições das atividades de Extensão da UFSJ, para as regiões de sua abrangência

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

10. Você tem / teve algum(a) discente com diferença funcional, em 2020?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

10a. Você sentiu necessidade de algum tipo de orientação para atendê-lo(a) satisfatoriamente?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]
Condicional: se tem/teve algum(a) discente com diferença funcional em 2020

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

11. Você conhece o Setor de Inclusão e Acessibilidade (SINAC) da UFSJ?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

Texto     adicional:  
“Para conhecer o SINAC, clique aqui (link).”

12. Em geral, no(s) curso(s) em que você atua, existem ações/programas de acompanhamento de
egressos?

[Tipo de Questão: múltipla escolha]



Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não
- SCR

Comunicação     com a     Sociedade  

1. Com que frequência você acessa o Website da UFSJ?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

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

Texto     adicional:  
“Para conhecer o Website da UFSJ, clique aqui (link).”

2. Com que frequência você acessa a TV UFSJ?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

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

Texto     adicional:  
“Para conhecer a TV UFSJ, clique aqui (link).”

3. 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
- O Website da UFSJ como canal de comunicação para divulgar as informações institucionais e acadêmicas
- A TV UFSJ (disponível em www.youtube.com/tvufsj)
- As formas de comunicação/informação visual (murais, fôlderes, cartazes etc.) para divulgar as atividades
institucionais e acadêmicas
- A comunicação pela telefonia
- A comunicação via e-mail
- A internet no Campus onde trabalha
- O sistema de memorandos eletrônicos

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

4. 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)
- Das atividades de extensão
- Dos cursos de pós-graduação stricto sensu
- Das atividades de pesquisa

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

5. Você conhece os serviços de Ouvidoria da UFSJ?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

5a. Você já apresentou algum tipo de demanda à Ouvidoria da UFSJ?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]
Condicional: se conhece os serviços de Ouvidoria da UFSJ

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

5b. 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 de demandas

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5

Políticas de     Gestão  

1. Avalie os itens a seguir, em relação à qualificação e progressão:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Plano Anual de Capacitação Docente da UFSJ, quanto ao atendimento às necessidades institucionais
- Ações da UFSJ no que se refere à saúde do servidor (serviço médico, nutricional, psicológico, serviço social,
odontológico etc.)
- Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores, quanto aos cursos e treinamento de gestão
pública aos docentes
- Coerência entre os critérios definidos pelo CONSU e os dispositivos para a progressão funcional em relação
ao Plano de Carreira dos Docentes
- Procedimentos administrativos para a progressão funcional
- Contribuição do Programa de Qualificação e Educação Profissional dos Servidores da UFSJ (PQUALIS) na
formação, desenvolvimento e aperfeiçoamento dos docentes
- Cursos de capacitação oferecidos pela UFSJ para o Ensino Remoto Emergencial

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5



- SCR

2. Avalie, de maneira geral, os Órgãos Colegiados da UFSJ (CONSU, CONEP e CONDI):
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Atuação no período da pandemia
- Representação dos docentes
- Critérios de indicação e recondução dos seus membros
- Realização e registro de reuniões
- Atendimento e solução de demandas
- Divulgação das decisões tomadas
- Autonomia

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

3. Avalie,  de maneira  geral,  os  Órgãos Deliberativos Intermediários  (Assembleias Departamentais,
Colegiados de Cursos de Graduação e Pós-Graduação, Câmara de Ensino do CCO, Câmara de Gestão
do CCO e Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do CCO), quanto aos seguintes aspectos:

[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Atuação no período da pandemia
- Realização e registro de reuniões
- Atendimento e solução de demandas
- Divulgação das decisões

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

4. Quanto à Congregação da PROEN, avalie:
Caso não faça parte da Congregação da PROEN, marque a opção SCR.

[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- A comunicação com as coordenadorias e os departamentos
- Atuação no período da pandemia
- Realização e registro de reuniões
- Atendimento e solução de demandas
- Divulgação das decisões

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

5. Avalie os serviços administrativos e pedagógicos da UFSJ referentes a 2020:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Serviços prestados pela(s) Coordenadoria(s) do(s) curso(s) onde você atuou
- Serviços prestados pelo(s) Departamento(s) do(s) curso(s) onde você atuou
- A política de distribuição de recursos por editais internos quanto aos critérios de avaliação e transparência
- As condições de trabalho oferecidas pela UFSJ aos docentes durante o período da pandemia
- A atuação do NTINF na informatização e transição dos registros acadêmicos entre sistemas
- Os serviços prestados pela Divisão de Controle e Acompanhamento Acadêmico (Dicon)
- O número de docentes para atender satisfatoriamente os objetivos e funções acadêmicas, no seu 
Departamento/GAD



- O número de servidores técnico-administrativos para atender satisfatoriamente a UFSJ em seus objetivos e
funções

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

6. Avalie de maneira geral a organização e gestão da UFSJ:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Interação da gestão da UFSJ com os Campi
- Sistema de Registro Acadêmico (CONTAC)
- Sistema Integrado de Gestão (SIG)
- Atendimento e solução das demandas por parte da gestão
- Implementação de decisões dos Conselhos Superiores
- Tramitação de processos
- Esforços da gestão na captação de recursos humanos
- Esforços da gestão na captação de recursos orçamentários
- Ações que visam à transparência da gestão
- Ambiente organizacional quanto aos meios de comunicação para compartilhar suas impressões, sugestões
e reivindicações

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

7. Avalie as ações e/ou investimentos da gestão da UFSJ para:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Aquisição de equipamentos de proteção individual durante o período da pandemia (álcool em gel, máscaras
e outros)
- Melhoria nas atividades de ensino de Graduação
- Melhoria nas atividades de ensino de Pós-Graduação
- Melhoria nas atividades de Pesquisa
- Melhoria nas atividades de Extensão
- Melhoria na gestão institucional
- Melhoria no espaço físico do Campus onde você trabalha
- Aquisição de materiais de consumo para o Campus onde você trabalha
- Aquisição de equipamentos para o Campus onde você trabalha
- Aquisição de mobiliários para o Campus onde você trabalha

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

8. Avalie o relacionamento da UFSJ no período da pandemia, com:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Os órgãos municipais
- Os órgãos estaduais
- Os órgãos federais
- As entidades de classe
- O setor privado
- As Instituições de Ensino Superior nacionais
- As Instituições de Ensino Superior internacionais

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5

10



- SCR

9. Em 2020, você utilizou o serviço/atendimento psicológico?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não
- Desconheço o oferecimento deste serviço/atendimento

9a. Avalie:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha] 
Condicional: se utilizou o serviço/atendimento 
psicológico

- Serviço/atendimento psicológico

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5

10. Em 2020, você utilizou o serviço de assistência social?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não
- Desconheço o oferecimento deste serviço/atendimento

10b. Avalie:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha] 
Condicional: se utilizou o serviço de assistência 
social

- Serviço de assistência social

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5

11. Durante o período da pandemia foram realizadas ações para segurança no trabalho?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não
- Desconheço a realização destas ações

11a. Avalie:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]
Condicional: se foram realizadas ações para segurança no trabalho

- Clareza das regras de segurança
- Divulgação do protocolo de biossegurança
- Disponibilização dos equipamentos de proteção individual

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
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Infraestrutura     Física  

1. Em média, você frequentou duas vezes ou mais por semana, as instalações do seu Campus em
2020?

[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

1a. Avalie as salas dos docentes do Campus onde você trabalha:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]
Condicional: se frequentou em média duas vezes ou mais por semana as instalações da UFSJ em

2020

- Condições para o distanciamento social
- Desinfecção dos espaços / equipamentos
- Quantidade
- Dimensão
- Limpeza
- Iluminação
- Acústica
- Segurança
- Acessibilidade
- Ventilação
- Conservação
- Infraestrutura de informática
- Mobiliários

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

2a. Durante o período da pandemia, quais foram as principais dificuldades enfrentadas, quanto à 
infraestrutura da UFSJ?
Marque as alternativas pertinentes.

[Tipo de Questão: caixa de checagem]
Condicional: se frequentou em média duas vezes ou mais por semana as instalações da UFSJ em

2020

Possíveis     respostas:  
- Alimentação
- Acessibilidade
- Limpeza
- Manutenção
- Iluminação
- Segurança
- Placas de sinalização / informação
- Transporte
- Desinfecção dos espaços / equipamentos
- Xerox / Impressão
- Acesso aos laboratórios
- Equipamentos de TI

3a. Avalie as instalações sanitárias do Campus onde você trabalha:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]
Condicional: se frequentou em média duas vezes ou mais por semana as instalações da UFSJ em

2020



- Condições para o cumprimento do protocolo de biossegurança
- Disponibilização de álcool em gel
- Desinfecção dos espaços
- Quantidade
- Dimensão
- Conservação
- Limpeza
- Iluminação
- Ventilação
- Segurança
- Acessibilidade

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

4a. Avalie a infraestrutura geral do Campus onde você trabalha:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]
Condicional: se frequentou em média duas vezes ou mais por semana as instalações da UFSJ em

2020

- Condições para o distanciamento social
- Disponibilização dos equipamentos de proteção individual
- Desinfecção dos espaços / equipamentos
- Vias de acesso
- Sinalização
- Iluminação
- Limpeza
- Conservação e manutenção
- Internet
- Telefonia
- Transporte
- Segurança
- Elevadores
- Espaços de lazer e convivência

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

5a. Avalie as condições de acessibilidade do Campus onde você trabalha:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]
Condicional: se frequentou em média duas vezes ou mais por semana as instalações da UFSJ em

2020

- Sinalização
- Elevadores adaptados
- Bebedouros adaptados
- Instalações sanitárias adaptadas
- Rampas de acesso
- Mobilidade / Locomoção interna

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR



6a. Avalie os laboratórios de ensino e ambientes para práticas didáticas do Campus onde você 
trabalha:

[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]
Condicional: se frequentou em média duas vezes ou mais por semana as instalações da UFSJ em

2020

- Condições para o distanciamento social
- Disponibilização dos equipamentos de proteção individual
- Desinfecção dos espaços / equipamentos
- Agendamento
- Quantidade
- Dimensão
- Limpeza
- Iluminação
- Acústica
- Segurança
- Acessibilidade
- Ventilação
- Conservação
- Serviços
- Normas de segurança
- Plano de atualização

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

Missão     e         PDI  

1. O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFSJ é um instrumento de planejamento e
gestão. Em relação ao PDI, você:

[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sabe da existência e conhece totalmente o seu conteúdo
- Sabe da existência e conhece parcialmente o seu conteúdo
- Sabe da existência, mas não conhece o seu conteúdo
- Não sabe da existência

Texto     adicional:  
“Para conhecer o PDI - 2019/2023, clique aqui (link).”

1a. Considerando seu conhecimento sobre o PDI - 2019/2023, avalie as questões a seguir:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]
Condicional: se sabe da existência e conhece totalmente o conteúdo do PDI

- Coerência entre o PDI e as atividades de Ensino de Graduação e Pós-Graduação
- Coerência entre o PDI e as práticas de Extensão
- Coerência entre o PDI e as atividades de Pesquisa / Iniciação Científica, Tecnológica, Artística e Cultural
- Coerência entre o PDI e as ações para indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão
- Coerência entre o PDI e as atividades de internacionalização
- Coerência entre o PDI e as ações para a propriedade intelectual
- Coerência entre o PDI e as ações para a inovação tecnológica

Possíveis     respostas:  



- Escala de 1 a 5
- SCR

Responsabilidade     Social  

1. Avalie as ações desenvolvidas pela UFSJ (gestão, programas e projetos) que contribuem para uma 
sociedade mais justa e sustentável:

[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Gestão participativa
- Atuação durante o período da pandemia nas regiões de abrangência (produção e distribuição de álcool gel,
EPI, testes etc.)
- Defesa do meio ambiente
- Defesa da memória e do patrimônio cultural
- Defesa e promoção da produção artística
- Inclusão de pessoas com diferença funcional
- Defesa e promoção da igualdade étnico-racial
- Defesa e promoção da diversidade cultural, igualdade social e de gênero
- Defesa e promoção da inclusão social
- Defesa e promoção dos direitos humanos
- Promoção de incubadoras de empresas e Empresas Juniores
- Desenvolvimento econômico e social das regiões de sua abrangência

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

Planejamento     e     Avaliação     Institucional  

1. Você conhece a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UFSJ?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

Texto     adicional:  
“Para conhecer a CPA, clique aqui (link).”

1a. Avalie a CPA, quanto aos seguintes aspectos:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha] 
Condicional: se conhece a CPA

- Autonomia
- Atendimento
- Encaminhamento e solução de demandas
- Canais de comunicação e divulgação

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

2. Você participou da Pesquisa de Autoavaliação Institucional realizada pela CPA, em 2019?



[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não
- Sem condições de afirmar

3. Os resultados obtidos com as Pesquisas de Autoavaliação Institucional são divulgadas para a
comunidade acadêmica?

[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim, totalmente
- Sim, parcialmente
- Não

Sugestões,     comentários,     reclamações     e     elogios  

Sugestões       de     melhoria     do questionário  

Texto     de     encerramento:  
“A CPA agradece por sua participação.
Para conhecer o trabalho da CPA, acesse: https://ufsj.edu.br/cpa-ufsj/”



ANEXO II

Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2020

Proposta de Questionário – Técnicos-

Administrativos

Informações     Socioinstitucionais  

1. Campus da UFSJ em que você trabalha:
[Tipo de Questão: lista suspensa]

Possíveis     respostas:  
- CAP
- CCO
- CDB
- CSA
- CSL
- CTAN / Fazendas da UFSJ
- Centro Cultural / Fortim dos Emboabas / CEREM

2. Qual o cargo que você ocupa na UFSJ, conforme o Plano de Carreira dos Cargos Técnico- 
Administrativos em Educação:

[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Nível A
- Nível B
- Nível C
- Nível D – Assistente em Administração
- Nível D – Técnico de Laboratório/Área
- Nível D – Outros técnicos de nível médio
- Nível E

3. Tempo de trabalho na UFSJ:
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Menos de 1 ano
- 1 a 5 anos
- 6 a 10 anos
- Mais de 10 anos

Políticas de     Gestão  

1. Avalie os itens a seguir, em relação à qualificação e progressão:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Plano Anual de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ, quanto ao atendimento às suas
necessidades
- Ações da UFSJ no que se refere à saúde do servidor (serviço médico, nutricional, psicológico, serviço social,
odontológico, etc.) no Campus onde você trabalha
- Contribuição do Programa de Qualificação e Educação Profissional dos Servidores da UFSJ (PQUALIS) na
formação, desenvolvimento e aperfeiçoamento dos servidores técnico-administrativos



- Coerência entre os critérios definidos e os dispositivos para progressão funcional com o Plano de Carreira
dos Cargos Técnico-Administrativos
- Divulgação dos critérios para progressão funcional
- Políticas de incentivo/auxílio para a formação continuada/qualificação, capacitação, treinamento e
valorização dos servidores técnico-administrativos
- Cursos de capacitação oferecidos pela UFSJ para o Ensino Remoto Emergencial

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

2. Você contribuiu com sugestões para a elaboração do Plano Anual de Capacitação e 
Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ?

[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

3. Avalie a atuação de sua chefia imediata:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Disponibilidade
- Coerência nas ações
- Transparência na gestão
- Comunicação no trabalho remoto

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

4. Avalie o seu setor de trabalho, quanto às seguintes questões:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Condições de trabalho oferecidas pela UFSJ aos servidores técnico-administrativos durante o período da
pandemia
- Volume de trabalho e o número de pessoas para executá-lo
- Qualificação dos servidores para executar o trabalho
- Relacionamento com os colegas de trabalho
- Relacionamento com a chefia imediata
- Satisfação com a carreira profissional na UFSJ
- Número de servidores técnico-administrativos para atender satisfatoriamente a UFSJ em seus objetivos e
funções
- Qualidade dos serviços prestados pelos servidores técnico-administrativos
- Qualidade dos serviços prestados pelos colaboradores terceirizados

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

5. Avalie de maneira geral a organização e gestão da UFSJ:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Interação da gestão com os Campi
- Comunicação entre os Setores
- Sistema de Registro Acadêmico (CONTAC)
- Sistema Integrado de Gestão (SIG)
- Sistema de Controle Acadêmico da Pós-Graduação (POSGRAD)
- Atendimento e solução das demandas



- Implementação de decisões dos Conselhos Superiores
- Tramitação de processos
- Esforços da gestão na captação de recursos humanos
- Esforços da gestão na captação de recursos orçamentários
- Ações que visam à transparência da gestão
- Ambiente organizacional quanto aos meios de comunicação para compartilhar suas impressões, sugestões
e reivindicações
- Atuação da Procuradoria Jurídica (PROJU)

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

6. Avalie as ações e/ou investimentos da gestão da UFSJ para:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Aquisição de equipamentos de proteção individual durante o período da pandemia (álcool em gel, máscaras
etc.)
- Melhoria nas atividades de ensino de Graduação
- Melhoria nas atividades de ensino de Pós-Graduação
- Melhoria nas atividades de Pesquisa
- Melhoria nas atividades de Extensão
- Melhoria na gestão institucional
- Melhoria no espaço físico do Campus onde você trabalha
- Aquisição de materiais de consumo para o Campus onde você trabalha
- Aquisição de equipamentos para o Campus onde você trabalha
- Aquisição de mobiliários para o Campus onde você trabalha

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

7. Avalie os Órgãos Colegiados da UFSJ (CONSU, CONEP e CONDI):
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Atuação no período da pandemia
- Representação dos servidores técnico-administrativos
- Critérios de indicação e recondução dos seus membros
- Realização e registro de reuniões
- Atendimento e solução de demandas
- Divulgação das decisões tomadas
- Autonomia

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

8. Avalie,  de maneira  geral,  os  Órgãos Deliberativos Intermediários  (Assembleias Departamentais,
Colegiados de Cursos de Graduação e Pós-Graduação, Câmara de Ensino do CCO, Câmara de Gestão
do CCO e Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do CCO), quanto aos seguintes aspectos:

[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Atuação no período da pandemia
- Realização e registro de reuniões
- Atendimento e solução de demandas
- Divulgação das decisões

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5



- SCR

9. Avalie a Congregação da PROEN:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Atuação no período da pandemia
- Realização e registro de reuniões
- Atendimento e solução de demandas
- Divulgação das decisões

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

10. Avalie a Comissão Interna de Supervisão de Carreira dos Servidores Técnico-Administrativos (CIS)
da UFSJ, quanto aos seguintes aspectos:

[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Atendimento e solução de demandas
- Comunicação com os servidores técnico-administrativos

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

11. Em 2020, você utilizou o serviço/atendimento psicológico?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não
- Desconheço o oferecimento deste serviço/atendimento

11a. Avalie:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha] 
Condicional: se utilizou o serviço/atendimento 
psicológico

- Serviço/atendimento psicológico

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5

12. Em 2020, você utilizou o serviço de assistência social?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não
- Desconheço o oferecimento deste serviço/atendimento

12b. Avalie:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha] 
Condicional: se utilizou o serviço de assistência 
social

- Serviço de assistência social

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
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13. Avalie as ações para segurança no trabalho realizadas no período da pandemia:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Clareza das regras de segurança
- Divulgação do protocolo de biossegurança
- Disponibilização dos equipamentos de proteção individual

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

Comunicação     com a     Sociedade  

1. Com que frequência você acessa o Website da UFSJ?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

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

Texto     adicional:  
“Para conhecer o Website da UFSJ, clique aqui (link).”

2. Com que frequência você acessa a TV UFSJ?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

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

Texto     adicional:  
“Para conhecer a TV UFSJ, clique aqui (link).”

3. Avalie a qualidade dos conteúdos disponibilizados e dos serviços de comunicação da UFSJ:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- As redes sociais da UFSJ para divulgar as atividades institucionais e acadêmicas
- O Website da UFSJ como canal de comunicação para divulgar as informações institucionais e acadêmicas
- A TV UFSJ (disponível em www.youtube.com/tvufsj)
- As formas de comunicação/informação visual (murais, fôlderes, cartazes etc.) para divulgar as atividades
institucionais e acadêmicas
- A comunicação pela telefonia
- A comunicação via e-mail
- A internet no Campus onde trabalha
- O sistema de memorandos eletrônicos

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

4. Avalie a comunicação da UFSJ com a comunidade externa, sobre a divulgação:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]
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- Das ações/providências/atividades desenvolvidas no período da pandemia
- Das avaliações institucionais
- Dos cursos de graduação presencial
- Dos cursos a distância
- Das atividades de extensão
- Dos cursos de pós-graduação presencial
- Das atividades de pesquisa

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

5. Você conhece os serviços de Ouvidoria da UFSJ?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

5a. Você já apresentou algum tipo de demanda à Ouvidoria da UFSJ?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]
Condicional: se conhece os serviços de Ouvidoria da UFSJ

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

5b. 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 de demandas

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5

Políticas       Acadêmicas     para       o     Ensino, Pesquisa     e     Extensão  

1. Você participou de projetos/programas na UFSJ, nos últimos três anos?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

1a. Avalie o apoio/incentivo da UFSJ, em 2020, na realização do(s) projeto(s)/programa(s) dos quais 
você participou:

[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]
Condicional: se participou de projetos/programas na UFSJ, nos últimos três anos

- Infraestrutura (espaço físico, computadores, equipamentos, laboratórios etc.)
- Recursos humanos
- Meio de transporte



- Apoio financeiro
- Apoio na divulgação dos resultados do programa/projeto

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

1b. Por que você não participou de programa/projeto nos últimos três anos?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]
Condicional: se não participou de projetos/programas na UFSJ, nos últimos três anos

Possíveis     respostas:  
- Não me interessei por programas/projetos da UFSJ
- A UFSJ não ofereceu oportunidade
- Não preenchi os requisitos necessários
- Não tive disponibilidade de horários para participar
- Não tive conhecimento da oportunidade
- Outros motivos

Infraestrutura     Física  

1. Em média, você frequentou duas vezes ou mais por semana, as instalações do seu Campus em
2020?

[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

1a. Durante o período da pandemia, quais foram as principais dificuldades enfrentadas, quanto à 
infraestrutura da UFSJ?
Marque as alternativas pertinentes.

[Tipo de Questão: caixa de checagem]
Condicional: se frequentou em média duas vezes ou mais por semana as instalações da UFSJ em

2020 Possíveis     respostas:  
- Alimentação
- Acessibilidade
- Limpeza
- Manutenção
- Iluminação
- Segurança
- Placas de sinalização / informação
- Transporte
- Desinfecção dos espaços / equipamentos
- Xerox / Impressão
- Acesso aos laboratórios
- Equipamentos de TI

2a. Avalie o seu ambiente de trabalho:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]
Condicional: se frequentou em média duas vezes ou mais por semana as instalações da UFSJ em

2020

- Condições para o distanciamento social



- Disponibilização dos equipamentos de proteção individual
- Desinfecção dos espaços / equipamentos
- Dimensão
- Limpeza
- Iluminação
- Acústica
- Segurança
- Acessibilidade
- Ventilação
- Conservação
- Infraestrutura de informática
- Telefonia
- Internet
- Mobiliários

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

3a. Avalie as instalações sanitárias do Campus onde você trabalha:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]
Condicional: se frequentou em média duas vezes ou mais por semana as instalações da UFSJ em

2020
- Condições para o cumprimento do protocolo de biossegurança
- Disponibilização de álcool em gel
- Desinfecção dos espaços
- Quantidade
- Dimensão
- Conservação
- Limpeza
- Iluminação
- Ventilação
- Segurança
- Acessibilidade

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

4a. Avalie a infraestrutura geral do Campus onde você trabalha:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]
Condicional: se frequentou em média duas vezes ou mais por semana as instalações da UFSJ em

2020

- Condições para o distanciamento social
- Disponibilização dos equipamentos de proteção individual
- Desinfecção dos espaços / equipamentos
- Vias de acesso
- Sinalização
- Iluminação
- Limpeza
- Conservação e manutenção
- Internet
- Telefonia
- Transporte
- Segurança
- Elevadores
- Espaços de lazer e convivência



Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

5a. Avalie as condições de acessibilidade do Campus onde você trabalha:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]
Condicional: se frequentou em média duas vezes ou mais por semana as instalações da UFSJ em

2020

- Sinalização
- Elevadores adaptados
- Bebedouros adaptados
- Instalações sanitárias adaptadas
- Rampas de acesso
- Mobilidade / Locomoção interna

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

6a. Avalie os laboratórios de ensino e ambientes para práticas didáticas do Campus onde você 
trabalha:

[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]
Condicional: se frequentou em média duas vezes ou mais por semana as instalações da UFSJ em

2020

- Condições para o distanciamento social
- Disponibilização dos equipamentos de proteção individual
- Desinfecção dos espaços / equipamentos
- Agendamento
- Quantidade
- Dimensão
- Limpeza
- Iluminação
- Acústica
- Segurança
- Acessibilidade
- Ventilação
- Conservação
- Serviços
- Normas de segurança
- Plano de atualização

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

Missão     e         PDI  

1. O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFSJ é um instrumento de planejamento e
gestão. Em relação ao PDI, você:

[Tipo de Questão: múltipla escolha]
Possíveis     respostas:  

- Sabe da existência e conhece totalmente o seu conteúdo



- Sabe da existência e conhece parcialmente o seu conteúdo
- Sabe da existência, mas não conhece o seu conteúdo
- Não sabe da existência

Texto     adicional:  
“Para conhecer o PDI - 2019/2023, clique aqui (link).”

1a. Considerando seu conhecimento sobre o PDI - 2019/2023, avalie as questões a seguir:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]
Condicional: se sabe da existência e conhece totalmente o conteúdo do PDI

- Coerência entre o PDI e as atividades de Ensino de Graduação e Pós-Graduação
- Coerência entre o PDI e as práticas de Extensão
- Coerência entre o PDI e as atividades de Pesquisa / Iniciação Científica, Tecnológica, Artística e Cultural
- Coerência entre o PDI e as ações para indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão
- Coerência entre o PDI e as atividades de internacionalização
- Coerência entre o PDI e as ações para a propriedade intelectual
- Coerência entre o PDI e as ações para a inovação tecnológica

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

Responsabilidade     Social  

1. Avalie as ações desenvolvidas pela UFSJ (gestão, programas e projetos) que contribuem para uma 
sociedade mais justa e sustentável:

[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Gestão participativa
- Atuação durante o período da pandemia nas regiões de abrangência (produção e distribuição de álcool gel,
EPI, testes etc.)
- Defesa do meio ambiente
- Defesa da memória e do patrimônio cultural
- Defesa e promoção da produção artística
- Inclusão de pessoas com diferença funcional
- Defesa e promoção da igualdade étnico-racial
- Defesa e promoção da diversidade cultural, igualdade social e de gênero
- Defesa e promoção da inclusão social
- Defesa e promoção dos direitos humanos
- Promoção de incubadoras de empresas e Empresas Juniores
- Desenvolvimento econômico e social das regiões de sua abrangência

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

Planejamento     e     Avaliação     Institucional  

1. Você conhece a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UFSJ?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]



Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

Texto     adicional:  
“Para conhecer a CPA, clique aqui (link).”

1a. Avalie a CPA, quanto aos seguintes aspectos:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha] 
Condicional: se conhece a CPA

- Autonomia
- Atendimento
- Encaminhamento e solução de demandas
- Canais de comunicação e divulgação

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

2. Você participou da Pesquisa de Autoavaliação Institucional realizada pela CPA, em 2019?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

3. Os resultados obtidos com as Pesquisas de Autoavaliação Institucional são divulgadas para a
comunidade acadêmica?

[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim, totalmente
- Sim, parcialmente
- Não

Sugestões,     comentários,     reclamações     e     elogios  

Sugestões       de     melhoria     do questionário  

Texto     de     encerramento:  
“A CPA agradece por sua participação.
Para conhecer o trabalho da CPA, acesse: https://ufsj.edu.br/cpa-ufsj/”


