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ATA DA XVI REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (CONTINUAÇÃO) 

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 dezembro 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 

ressaltando que esta é a continuação da XVI Reunião Extraordinária, iniciada no último dia 

nove de dezembro. Por essa razão, a pauta é a mesma e será retomada na continuação da 

revisão do questionário de avaliação docente. Antes, contudo, o Presidente informou que o 

comunicado elaborado pela CPA foi enviado, no dia dez, à SOCES que, na última terça-

feira (14), encaminhou a todos os Conselheiros. Para iniciar, solicitou a releitura de todas 

as questões já aprovadas, a fim de que fossem relembrados os blocos já definidos. Em 

seguida, foram discutidas todas as demais questões, das quais a organização seguiu os 

grupos de autoavaliação, avaliação docente e avaliação da unidade curricular. Após as 

discussões, o questionário foi aprovado, incluindo os textos informativos que devem abrir 

cada um dos três referidos blocos. A versão final segue na íntegra no Anexo I desta Ata (p. 

3). Quanto à disponibilização da avaliação aos docentes, ficou definido que todas as 

questões serão divulgadas, incluindo a autoavaliação e a avaliação da unidade curricular, 

logo após o encerramento do período de inscrição periódica do próximo semestre letivo. 

Por fim, o Presidente sugeriu que Sara ficasse responsável pelos procedimentos de 

apresentação do novo questionário ao NTInf, de forma a acompanhar de perto a 

atualização do novo instrumento e todas as variações de forma e conteúdo aprovadas pela 

CPA. Todos se manifestaram favoráveis. O Presidente ressaltou que a Secretaria estaria à 

disposição para colaborar no que for preciso. Passando ao último item da pauta, foi 

solicitado o apoio de todos os membros na divulgação da Pesquisa de Autoavaliação, 

sobretudo, entre os discentes de pós-graduação e de graduação EAD, cujos índices de 

participações permanecem baixos, em relação aos demais segmentos. O Presidente 

solicitou à Secretaria o envio de e-mail à ASCOM, a fim de reiterar a necessidade de que 
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estes dois públicos sejam focados nas próximas ações de divulgação. Não havendo mais a 

tratar, o Presidente agradeceu o trabalho e a participação de todos os membros em mais 

uma importante atividade da CPA. Todos se manifestaram com votos de boas festas. A 

Reunião foi encerrada às dezesseis horas e desta continuação da XVI Extraordinária, 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 dezembro 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 

Questionário de Avaliação de Unidade Curricular – 2021/2 

 

 

                  Primeiramente, faça uma autoavaliação em relação à sua dedicação nesta Unidade Curricular: 

 

Autoavaliação 

Questão Sim Não 

O tempo que dediquei aos estudos foi suficiente para o meu aprendizado nesta Unidade Curricular?  0%  0% 

O meu ambiente de estudo em casa/trabalho foi favorável ao aprendizado nesta Unidade Curricular?  0%  0% 

Frequentei as monitorias oferecidas nesta Unidade Curricular? 
(Se nesta Unidade Curricular não houve monitoria, marque SCR.) 

 0%  0% 
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Agora, avalie o docente desta Unidade Curricular, considerando a seguinte escala: 

5 - Muito Bom 

4 - Bom 

3 - Regular 

2 - Ruim 

1 - Muito Ruim 

SCR - Sem condições de responder 
 

 

 

Avaliação do Docente 

Questão 
Conceito 

5 

Conceito 

4 

Conceito 

3 

Conceito 

2 

Conceito 

1 
SCR 

Média 

Final 

 

O respeito do docente com os estudantes 
       

0,0 

 A assiduidade e a pontualidade do docente, de maneira geral 
     

 0,0 

O conhecimento do docente em relação ao conteúdo da Unidade Curricular 
     

 0,0 

A clareza e precisão do docente na comunicação do conteúdo 
     

 0,0 

A articulação realizada pelo docente entre o conteúdo da disciplina e a formação geral e/ou 

profissional do estudante 

       

0,0 

A utilização de resultados de pesquisas, experiências profissionais e outros, pelo docente, 

para ampliação do conteúdo da disciplina 

       

0,0 
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A compatibilidade das metodologias, técnicas e recursos utilizados pelo docente, com o 

conteúdo previsto no plano de ensino 

       

0,0 

O planejamento das aulas realizado pelo docente 
       

0,0 

O interesse e cooperação do docente na aprendizagem do estudante 
     

 0,0 

O estímulo do docente à reflexão crítica dos estudantes sobre os aspectos sociais, 

científicos, tecnológicos, políticos e/ou econômicos 

      0,0 

O conteúdo dos materiais didáticos disponibilizados pelo docente (videoaulas, apostilas 

digitais, listas de exercícios etc.) 

      0,0 

A compatibilidade da avaliação da aprendizagem utilizados pelo docente (provas, 

seminários, trabalhos etc.) com o conteúdo ministrado na Unidade Curricular 

     
 0,0 

A retomada e discussão dos resultados das avaliações aplicadas pelo docente 
     

 0,0 

O tempo disponibilizado pelo docente para a realização de atividades avaliativas (provas, 

seminários, trabalhos etc.) 

      0,0 

Questão Sim Não SCR 

 O docente cumpriu de forma geral o proposto no Plano de Ensino?  0%  0%  0% 

Os instrumentos utilizados pelo docente para avaliação (provas, seminários, trabalhos, listas de exercícios 

etc.) contribuíram para a aprendizagem? 
 0%  0%  0% 
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As questões a seguir são para avaliação geral desta Unidade Curricular: 

 

 

Avaliação Geral da Unidade Curricular 

Questões Gerais Sim Não SCR 

A Unidade Curricular foi prejudicada pela ausência de atividades práticas?   0%  0%  0% 

A Unidade Curricular foi prejudicada pela ausência de acesso ao acervo físico das Bibliotecas?  0%  0%  0% 

Os acervos digitais das Bibliotecas possuem as bibliografias básicas da Unidade Curricular?  0%  0%  0% 

As ferramentas disponibilizadas no Portal Didático contribuíram para a aprendizagem?  0%  0%  0% 

Meus equipamentos tecnológicos foram suficientes para a participação nas aulas e para a realização das 

atividades? 
 0%  0%  0% 

Minha internet atendeu adequadamente as necessidades de navegação para a participação nas aulas e para a 

realização das atividades? 
 0%  0%  0% 

As monitorias desta Unidade Curricular auxiliaram no meu aprendizado? 
(Se nesta Unidade Curricular não houve monitoria, marque SCR.) 

 0%  0%  0% 
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Números Gerais 

Inscritos Trancamentos Reprovações 

 
  

 

 

 

 

 

Comissão Própria de Avaliação – CPA/UFSJ 

www.ufsj.edu.br/cpa-ufsj/ 
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