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ATA DA XVIII REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA/UFSJ 

 

Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às treze horas e trinta minutos, 
reuniram-se por videoconferência, via Google Meet, o Presidente Prof. Douglas Marcos 
Ferreira, as representantes dos docentes, Profa. Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel e 
Profa. Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira; 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; nº 194, de 20 de maio de 2021; e, nº 100, de 03 de março de 2022. Não participou a 
Profa. Gisele Cristina Rabelo Silva, com apresentação da devida justificativa. O 
Presidente, Prof. Douglas Marcos, deu início à reunião, às treze horas e trinta minutos, 
agradecendo a presença de todos e informando que Profa. Gisele justificou sua ausência. 
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 solicitou à Secretaria a leitura do Termo de Posse da representante 
docente do Campus Tancredo Neves, Profa. Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira, eleita nas 
Eleições realizadas pelo Edital 01/2022 da Comissão Eleitoral e nomeada pela Portaria nº 
100, de 03 de março de 2022. Após a leitura do referido termo, o Presidente deu as boas 
vindas à Profa. Vanusa que agradeceu e se colocou à disposição da CPA. Passando ao 
segundo item da pauta, o Presidente colocou em discussão a Ata da XVII Reunião 
Extraordinária realizada no dia 10 de fevereiro de 2022. Não houve alterações sugeridas e 
a Ata foi aprovada por três votos favoráveis e uma abstenção da Profa. Vanusa que não 
participou na reunião em questão. No terceiro item, foram dados os seguintes informes: 1. 
Entre os dias 20 e 24 de março, a UFSJ receberá uma Comissão Externa do MEC para 
avaliação in loco para reconhecimento do Curso de Medicina do Campus Dom Bosco. Faz 
parte da agenda da Comissão a realização de uma reunião específica com a CPA que nessa 
ocasião acontecerá no próximo dia 22 de março, às treze horas e trinta minutos no CDB. 
Em memorando eletrônico a Coordenação do Curso de Medicina informou que a 
“Comissão do MEC solicitou reunião com o Responsável da CPA”. Considerando o 
histórico de reuniões com outras comissões externas, nas quais toda a CPA pôde participar, 
o Presidente se comprometeu a verificar a possibilidade de participação de todos, incluindo 
meio remoto, e, posteriormente, via e-mail, confirmará a agenda com os membros. 2. A 
realização de novas eleições já foi solicitada à Comissão Eleitoral, mantendo as 
informações de candidatos e votantes do Edital 01/2022, à exceção da vaga para docente 
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representante do CTAN, já preenchida pela Profa. Vanusa. Tão logo ocorra a publicação 
do novo edital, toda a comunidade acadêmica será comunicada. 3. Foi solicitada ao NTInf, 
via formulário eletrônico de Ordem de Serviço, a disponibilização da Avaliação Docente 
do segundo semestre de 2021 no “Minha UFSJ”. Quando a solicitação for atendida, a CPA 
deverá providenciar a divulgação a todos os docentes da UFSJ, junto à ASCOM. 4. Apesar 
de todas as solicitações, até o momento não houve indicações da Reitoria para as vagas em 
aberto da CPA. Permanecendo a situação, a CPA deverá novamente reiterar as solicitações, 
a fim de que todas as vagas sejam devidamente preenchidas. 5. Foi realizada no dia 15 de 
fevereiro, a reunião com a PROAE, para apresentação dos assuntos urgentes identificados 
nas respostas às questões abertas da Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2021. Na 
ocasião ficou acertado que a PROAE tomará as providências cabíveis para identificação e 
atendimento prioritário dos discentes em situações que inspiram cuidados urgentes. 
Passando ao próximo item da pauta, foram apresentadas as principais questões dos 
materiais elaborados até o momento pelos Grupos de Trabalho, para construção do 
Relatório de Autoavaliação Institucional 2021. Também foram esclarecidas dúvidas 
diversas acerca da organização do documento, incluindo a definição de estratégias para 
padronização do texto. A entrega dos textos finais elaborados pelos GT foi adiada, a fim de 
que haja tempo hábil para finalização. No quinto item da pauta, foi definido o seguinte 
cronograma de trabalho para conclusão do Relatório 2021: 16/03 – Entrega dos materiais 
elaborados pelos GT; 28/03 – Reunião Extraordinária da CPA para leitura da versão final; 
elaboração das “considerações finais”; e, votação do texto final do Relatório; 31/03 – 
Entrega do Relatório 2021 ao MEC. Não havendo mais a tratar, o Presidente agradeceu a 
participação de todos e encerrou a reunião às quinze 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. 

 

São João del-Rei, 11 de março de 2022. 
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