
ATA DA VIII 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 sete 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;
e,  os  representantes  dos  Técnicos- Administrativos,  Daniele  Patury  do  Nascimento,
Gabriela  Calsavara,  Jacqueline Almeida Silva e Marcelo Soares Cotta (suplente), 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: a Técnica-
Administrativa,  Luciana  Marina  Teixeira  das  Neves;  e  os  representantes  da  Sociedade
Civil, Jackson de Souza Vale e 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 23 de novembro, foi publicada
a Portaria Nº 538, de exoneração a pedido do Prof. Bezamat de Souza Neto. 2. O Relator
do processo da minuta da Resolução da CPA solicitará nos próximos dias uma reunião
com a presidência da CPA, para encaminhar as sugestões apresentadas pelos conselheiros
do CONSU. 3. Justificaram suas ausências: Luciana Marina Teixeira das Neves e Jackson
de Souza Vale. 4. A indicação dos membros representantes dos discentes deverá acontecer
na  próxima reunião  do  DCE,  hoje  (27/11).  Passando  ao  próximo  item  da  pauta,  o
Presidente colocou em discussão a Ata da VII Reunião Extraordinária realizada em 20 de
novembro.  Não  houve  sugestões  de  alterações  e  a referida  Ata  foi  aprovada  por
unanimidade.  Quanto  ao  terceiro  item  da  pauta,  foram  apreciadas  todas  as sugestões
encaminhadas pelas Coordenadorias. Em seguida, foram iniciadas as discussões para
elaboração  dos  questionários  da  Pesquisa  de  Encerramento  do  1º  Período  Remoto
Emergencial.  Cada uma das questões foi  lida e alterada  de acordo com o contexto de
encerramento do referido período. O primeiro questionário discutido e aprovado foi o dos
Técnicos-Administrativos e Colaboradores Tercerizados, disponibilizado no Anexo I (p. 3)
desta Ata. Em razão do horário,  com teto previsto para às 12h, o Presidente indicou a
necessidade de que seja realizada reunião extraordinária no próximo dia 30 de novembro,
às  8h30min,  a  fim  de  sejam  discutidos  e  aprovados  os  questionários  destinados  aos
Docentes e Discentes. Em seguida, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou
a reunião às onze horas e quarenta e cinco 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.
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São João del-Rei, 27 de novembro de 2020.

Prof. Carlos Alberto da Silva Junior (Presidente)

Prof. Douglas Marcos Ferreira

Profa. Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel

Daniele Patury do Nascimento
Gabriela Calsavara

Jacqueline Almeida Silva

Luciana Marina das Neves Teixeira – ausência justificada

Marcelo Soares Cotta (suplente)
Jackson de Souza Vale – ausência justificada

Janaina Faria Cardoso Maia (suplente) – ausente
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ANEXO I

Pesquisa de Encerramento do 1º Período Remoto Emergencial

Questionário – Técnicos-Administrativos e Colaboradores Terceirizados

Texto     de     abertura:  
“Pesquisa de Encerramento do 1º Período Remoto Emergencial
Como você avalia a sua experiência do 1º Período Remoto Emergencial (setembro a dezembro de 2020)?
Sua participação é muito importante!
Tempo estimado: 3 minutos.”

1. Endereço de e-mail:
[tipo de questão: caixa de texto]

2. Você é?
[tipo de questão: múltipla escolha]
Respostas possíveis:
Técnico-Administrativo 
Colaborador Terceirizado

2a. Qual é a sua matrícula SIAPE?
[tipo de questão: caixa de texto - apenas números]
Condicional: se técnico-administrativo

2b. Qual é o seu CPF?
[tipo de questão: caixa de texto - apenas números]
Condicional: se colaborador terceirizado

3. Qual é a sua unidade de lotação (setor/seção/departamento/coordenadoria)?
[tipo de questão: caixa de texto]

4. Onde está localizada a sua unidade de lotação?
[tipo de questão: múltipla escolha]

Respostas possíveis:
Campus Alto Paraopeba
Campus Centro-Oeste Dona Lindu
Campus Dom Bosco
Campus Santo Antônio 
Campus Sete Lagoas 
Campus Tancredo Neves
Centro Cultural da UFSJ
Centro de Referência Musicológica José Maria Neves – CEREM
Fortim dos Emboabas
Outro

4a. Especifique onde está lotado:
[tipo de questão: caixa de texto]
Condicional: se está lotado em outra localização (“Outro”)

5. Você atuou em atividades relacionadas ao ensino no 1º Período Remoto Emergencial?



[tipo de questão: múltipla escolha]

Respostas possíveis:
Sim
Não

5a. Você possui alguma diferença funcional?
[tipo de questão: múltipla escolha]
Condicional: se atuou em atividades relacionadas ao ensino no 1º Período Remoto Emergencial

Respostas possíveis:
Sim
Não

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=S0104-59702009000300009)

5a1. Sobre a sua experiência durante o 1º Período Remoto Emergencial, avalie:
[tipo de questão: grade de múltipla escolha] 
Condicional: se possui alguma diferença funcional

A acessibilidade das plataformas/programas/apps
Suas demandas de trabalho
O suporte técnico disponibilizado pela UFSJ
Os canais de comunicação com os discentes 
Os canais de comunicação com os docentes 
Os canais de comunicação com os seus pares
O impacto na sua saúde física
O impacto na sua saúde mental
O impacto na sua saúde social

Respostas possíveis:
Escala de 1 a 5

Texto adicional:
Considere 1 para muito ruim e 5 para muito bom.

5b. Você participou de alguma capacitação oferecida pela UFSJ, em preparação para o 1º Período 
Remoto Emergencial?

[tipo de questão: múltipla escolha]
Condicional: se atuou em atividades relacionadas ao ensino no 1º Período Remoto Emergencial

Respostas possíveis:
Sim
Não

5b1. Em geral, a capacitação foi adequada às suas necessidades?
[tipo de questão: múltipla escolha]
Condicional: se participou de alguma capacitação oferecida pela UFSJ, em preparação para o 
1º Período Remoto Emergencial



Respostas possíveis:
Sim, totalmente 
Sim, parcialmente
Não

5c. Para o 2º Período Remoto Emergencial, você acha necessário o oferecimento de novas capacitações?
[tipo de questão: múltipla escolha]
Condicional: se atuou em atividades relacionadas ao ensino no 1º Período Remoto Emergencial

Respostas possíveis:
Sim
Não

5a2. Sobre o 1º Período Remoto Emergencial, qual o nível de dificuldade que você encontrou, em relação:
[tipo de questão: grade de múltipla escolha] 
Condicional: se possui alguma diferença funcional

À acessibilidade das plataformas/programas/apps
Ao acesso à internet
Ao acesso a computadores, tablets, smartphones, impressora, scanner e/ou outros
Aos programas/apps de acesso

Respostas possíveis:
Escala de 1 a 5

Texto adicional:
Considere 1 para nenhuma dificuldade e 5 para muita dificuldade.

5a3. Sobre a sua experiência durante o 1º Período Remoto Emergencial, avalie:
[tipo de questão: grade de múltipla escolha] 
Condicional: se não possui diferença funcional

Suas demandas de trabalho
O suporte técnico disponibilizado pela UFSJ
Os canais de comunicação com os discentes 
Os canais de comunicação com os docentes 
Os canais de comunicação com os seus pares
O impacto na sua saúde física
O impacto na sua saúde mental
O impacto na sua saúde social

Respostas possíveis:
Escala de 1 a 5

Texto adicional:
Considere 1 para muito ruim e 5 para muito bom.

5a4. Sobre o 1º Período Remoto Emergencial, qual o nível de dificuldade que você encontrou, em relação:
[tipo de questão: grade de múltipla escolha] 
Condicional: se possui alguma diferença funcional

Ao acesso à internet



Ao acesso a computadores, tablets, smartphones, impressora, scanner e/ou outros
Aos programas/apps de acesso

Respostas possíveis:
Escala de 1 a 5

Texto adicional:
Considere 1 para nenhuma dificuldade e 5 para muita dificuldade.

5d. Defina em 1 (uma) palavra a sua experiência em relação ao 1º Período Remoto Emergencial:
[tipo de questão: caixa de texto]
Condicional: se atuou em atividades relacionadas ao ensino no 1º Período Remoto Emergencial

Texto     de     encerramento:  
“O objetivo dessa pesquisa foi avaliar de maneira geral o 1º Período Remoto Emergencial.
Para conhecer o trabalho da CPA acesse: https://ufsj.edu.br/cpa-ufsj/
A CPA agradece por sua participação.”


