
ATA DA XVII 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 dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às oito 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 oito
horas e trinta e cinco minutos, agradecendo a presença de todos e informando que Profa.
Gisele entrará na reunião com cerca de vinte minutos de atraso. Em seguida, colocou em
discussão  e votação a  pauta  da reunião  que,  não havendo sugestões  de  alterações,  foi
aprovada por todos os participantes. Iniciando os pontos da pauta, o Presidente colocou em
discussão as Atas da XVI Reunião Extraordinária 1ª parte (09/12/21) e 2ª parte (16/12/21).
Não houve alterações sugeridas e ambas as Atas foram aprovadas por todos. No segundo
item, foram dados os seguintes informes: 1. Foi disponibilizado e devidamente preparado o
novo espaço  físico da CPA, na Sala 3.22-CSA, bem como os  móveis  e computadores
solicitados à PROAD. Também foi reinstalado o ramal telefônico da CPA, a saber: (32)
3379-5814. 2. No dia 20 de janeiro, foi realizada uma reunião com a Reitoria, contando
com a presença da Vice-Reitora, da Chefe de Gabinete da Reitoria e da Pró-Reitora de
Administração, Fernanda Resende. Na oportunidade foram tratados assuntos relacionados
ao novo espaço físico da CPA, bem como apresentada novamente a urgência da indicação
dos  membros  da  Comissão,  em  razão  das  atividades  de  elaboração  e  divulgação  do
Relatório de Autoavaliação Institucional 2021. A fim de esclarecer quais são as vagas que
necessitam de indicação e quais deverão ser realizadas eleições, conforme estabelecido na
Resolução 020,  de 27 de setembro de 2021,  foi  repassada  a lista  de vagas à  Reitoria,
juntamente  ao pedido  de  urgência  de  preenchimento  via  indicação  da  Reitoria,  com a
devida anuência do CONSU. Também foi informado que serão realizadas novas eleições
ainda  no  mês  de  fevereiro,  pela  Comissão  Eleitoral  da  UFSJ.  3.  Considerando  a
impossibilidade de gravação via Google Meet, agora as reuniões da CPA serão gravadas
via  OBS  Studio,  seguindo  as  orientações  do  NTInf.  4.  Já  foi  solicitada  à  Comissão
Eleitoral  a  realização  das  eleições  para  os  seguintes  cargos,  conforme  definido  na
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Resolução 020/2021: a) um docente do CDB; b) um técnico-administrativo do CDB; c) um
docente do CSA; d) um técnico-administrativo do CSA; e) um docente do CSL; f) um
técnico-administrativo do CSL; g) um docente do CTAN; h) um técnico-administrativo do
CTAN; i) um docente para atuar na área de Análise de Dados; e, j) um docente para atuar
na área de Análise Estratégica da CPA. A data prevista para inscrição de candidatos é 21 e
22 de fevereiro e para votação, o dia 24 de fevereiro. Quando o edital for publicado pela
Comissão Eleitoral todos os membros da CPA e a Reitoria serão devidamente notificados.
5. O Secretário da CPA, Ricardo, está em trabalho remoto e deverá retornar às atividades
presenciais  no  dia  14  de  fevereiro.  6.  As  Atas  da  XVI  Reunião  Extraordinária  serão
inseridas no SIPAC, logo após a reunião, para assinatura de todos. Passando ao terceiro
item  da  pauta,  foram  apresentados  os  números  de  participações  da  Pesquisa  de
Autoavaliação  Institucional  2021,  cujo  encerramento  se  deu  às  23h55min  do  dia
31/01/2022:  Discentes  de  Graduação  Presencial:  2.868;  Discentes  de  Pós-Graduação
Stricto Sensu: 26; Discentes de Graduação EAD: 74; Discentes Egressos: 53; Docentes:
325;  e,  Técnicos-Administrativos:  109.  O  Presidente  ressaltou  os  bons  índices  de
participações,  especialmente  se  comparados  a  nos  anteriores.  Também  registrou  o
importante  papel  da  ASCOM nas ações  de  divulgação  da  Pesquisa,  especialmente  nas
redes sociais da UFSJ. Neste momento, a Profa.  Gisele entrou na reunião. Em seguida,
foram apresentados os materiais que serão utilizados para a elaboração do Relatório de
Autoavaliação Institucional 2021, incluindo: dados gerais da Pesquisa, imagens (gráficos e
tabelas),  planilhas  atualizadas  do  perfil  socioinstitucional  e  das  Políticas  Acadêmicas,
sugestão  de  sumário  e  modelos  de  textos  utilizados  em  Relatórios  anteriores  para
referência de forma, conteúdo e formatação. Seguindo a sugestão de sumário, aprovada por
todos os participantes, foi definida e aprovada a organização do Relatório. No quarto item,
foi  apresentada  a  seguinte  sugestão  de  divisão  dos  Grupos  de  Trabalho:  1.  Políticas
Acadêmicas  para o  Ensino, Pesquisa e  Extensão:  Profa.  Gisele,  Prof.  Douglas e  Profa.
Kelly; 2. Política de Atendimento aos Discentes e Comunicação com a Sociedade: Sara e
Ricardo. A Apresentação, Metodologia, Considerações Finais e Anexos serão construídos
coletivamente.  Em  seguida,  foi  apresentada  a  seguinte  sugestão  de  cronograma  de
atividades:  10/02  –  compartilhamento  dos  resultados,  definição  das  diretrizes  para
elaboração do Relatório, definição dos Grupos de Trabalho e definição do cronograma de
atividades;  10/03 – entrega e apresentação dos materiais elaborados pelos GT; 24/03 –
apresentação,  discussão  e  votação  do  texto  do  Relatório  2021;  e,  31/03  –  entrega  do
Relatório  2021  ao  MEC.  Após  discutidas  as  sugestões  dos  Grupos  de  Trabalho  e  do
cronograma de atividades, ambas foram aprovadas por unanimidade pelos participantes.
Passando ao quinto item da pauta,  o Presidente apresentou  alguns pontos identificados
entre  as  respostas abertas  dadas  pelos  discentes  de graduação  presencial  e  que,  por  se
tratarem de questões relacionadas à saúde, requerem ações imediatas. A seguir são listadas
as respostas conforme texto original e para garantir o anonimato dos discentes os nomes
dos  respondentes  foram  retirados:  a)  “Eu  tenho  problemas  psicologicos,  sou  bipolar
depressiva e nessa segunda parte de 2021 foi dificil pra mim acompanhar as aulas online,
devido a medicação e eu acabei desanimada, e desinteressada devido ao que tenho, se a
faculdade me desse esse suporte teria sido diferente. fora que tenho tido crises de panico
com medo de não conseguir me matricular periodo que vem, crises de choro, nausea, mas
não consegui estudar esse período, e o medo se instala e pra mim com a bipolaridade me
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amedronta, por que nas crises tenho comportamento de automotilação. Então essa falta de
apoio me da medo, e medo de não conseguir matricular no proximo periodo.” b) “sempre
tive problemas psicológicos , tranquei a matricula por duas vezes e nunca recebi um apoio
da instituição, nem que seja um "está tudo bem? " , falta um pouco mais de "humanidade"
para a UFSJ se torne melhor. A universidade não é para ser fácil mesmo, mas também
não precisa se tornar um lugar que só te deixa para baixo!” c) “Tive câncer seguido de
transtorno depressivo maior durante o período emergencial (tudo comprovado com laudos
médicos  e  notas  fiscais  de  todos  os  exames  realizados  bem  como  do  tratamento  de
quimioterapia) fazendo com que fosse quase que impossível a minha participação ativa
nas disciplinas as quais estava matriculado. [...] Tenho 22 anos, sou casado, pai de um
filho,  não  trabalho,  sou  apenas  universitário;  Ao  responder  os  questionários  notei  a
existência de vários auxílios nos quais minha situação se encaixa e ainda assim nunca
ouvi sobre.” d) “Gostaria de ter acesso ao auxilio creche pois preciso, sou mãe solo e
tenho uma filha de 4 anos. Solicitei o auxilio no inicio de 2021 porem não tive acesso até
agora.”  Após  discutidas  todas  as  questões,  bem  como  sua  urgência,  gravidade  e
pertinência,  ficou  definido  que  a  CPA  deverá  apresentá-las  à  PROAE,  em  reunião
específica  a  ser  solicitada  o  mais  rápido  possível,  a  fim  de  que  sejam  tomadas  as
providências cabíveis. Quando for definida a data da referida reunião, todos os membros
da CPA deverão ser notificados a fim de que todos possam participar. Não havendo mais a
tratar, o Presidente agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às onze horas,
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, 10 de fevereiro de 2022.

Prof. Douglas Marcos Ferreira (Presidente)

Profa. Gisele Cristina Rabelo Silva

Profa. Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel

Sara Wanelle Fonseca
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