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

 

Aos vinte e oito dias do mês de março 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, 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. O Presidente, Prof. Douglas Marcos Ferreira, deu início à reunião, às oito 
horas e quarenta minutos, agradecendo a presença de todos. Neste momento, Profa. Gisele 
e Profa. Kelly ainda não estavam participando da reunião. Quanto à pauta, o Presidente 
sugeriu a inclusão dos seguintes itens: definição do calendário de reuniões ordinárias para 
o primeiro semestre de 2022 e elaboração da resposta para demanda encaminhada pela 
Ouvidoria. Estando todos de acordo, a pauta foi aprovada por unanimidade. Neste 
momento, Profa. Kelly entrou na reunião. Iniciando os pontos da pauta, o Presidente 
colocou a Ata da XVIII Reunião Extraordinária realizada no dia onze de março de 2022. 
Não havendo sugestões de alterações, a Ata foi colocada em votação, sendo aprovada por 
unanimidade. No segundo item, foram dados os seguintes informes: 1. No dia 22/03, a 
CPA participou da reunião com a Comissão Externa de avaliação do Curso de Medicina do 
CDB. Em breve, o relatório da avaliação será publicado pela referida comissão. Tão logo a 
Secretaria da CPA o receba, todos os membros terão acesso ao documento. 2. Nos dias 28 
e 29/03, estarão abertas as inscrições para as novas eleições para composição da CPA. A 
votação está prevista para o próximo dia 1º de abril. 3. A Avaliação Docente referente ao 
segundo semestre de 2021 já está disponível no “Minha UFSJ”. Em verificação no referido 
sistema, foi identificada a ausência das três questões de autoavaliação aprovadas pela CPA 
e devidamente encaminhadas ao NTInf para aplicação e posterior disponibilização aos 
docentes. A fim de compreender e solucionar tal problema, foi solicitada uma reunião com 
o servidor Roosevelt Mairink, técnico-administrativo responsável pela Avaliação Docente 
no sistema. 4. No dia 24/03, foi reenviada a lista de vagas para indicação de membros pela 
Reitoria. Até o momento não houve manifestações oficiais. 5. A Ata da XVII Reunião 
Extraordinária e o Termo de Posse da Profa. Vanusa estarão disponíveis para assinatura no 
SIPAC, logo após esta reunião. Após os informes, o Presidente passou ao terceiro item da 
pauta: elaboração das Considerações Finais do Relatório de Autoavaliação Institucional 
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2021. Neste momento, Profa. Gisele entrou na reunião. Após a leitura e discussão da 
sugestão para o texto, apresentada pela Secretaria da CPA, a versão final das referidas 
considerações foi aprovada por unanimidade. No quarto item da pauta, o Presidente 
solicitou que os participantes se manifestassem quanto ao texto do relatório enviado para 
apreciação de todos no dia 25/03. Todos foram favoráveis e, em votação aberta pelo 
Presidente, o texto foi aprovado por unanimidade, cumprindo o quinto item da pauta. Em 
seguida o Presidente informou que o texto final será formatado e enviado à Pesquisadora 
Institucional, Adriana Amorim, para postagem na Plataforma e-MEC, até o dia 31/03. Tão 
logo o Relatório seja devidamente entregue ao MEC, serão iniciadas as ações para 
divulgação dos resultados, incluindo a disponibilização do documento na página da CPA. 
Passando ao sexto item, o Presidente sugeriu que as reuniões ordinárias da CPA neste 
primeiro semestre de 2022 aconteçam nas primeiras quintas-feiras de cada mês, às 
8h30min. Todos foram favoráveis e o calendário foi aprovado por unanimidade. Quanto ao 
sétimo item da pauta, o Presidente informou que, no dia 16/03, a Ouvidoria encaminhou 
um pedido de informações, registrado no Sistema de Informação ao Cidadão (SIC) da 
UFSJ, via Plataforma FalaBR, com prazo de reposta até o de 30/03. Ao todo, são oito 
questões relacionadas aos procedimentos avaliativos conduzidos pela CPA. Em seguida, 
foram apresentadas as sugestões de respostas elaboradas previamente. Diversas sugestões 
foram incorporadas, procurando plenamente responder aos questionamentos colocados. 
Estando todos os participantes de acordo, as respostas foram aprovadas por unanimidade e 
podem ser encontradas na íntegra nos anexos da presente Ata (p. 3). No último item, 
Outros Assuntos, foi ressaltado que a próxima reunião ordinária será realizada no dia 
07/04, cujo principal item de pauta será a definição do cronograma de atividades para 
divulgação dos resultados da Pesquisa 2021, incluindo a realização de audiências com a 
gestão, a realização dos seminários por campus e a elaboração de materiais digitais e 
físicos (cartilhas, folders e banners). Não havendo mais a tratar, o Presidente agradeceu a 
participação de todos e encerrou a reunião às onze horas e vinte 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, 28 de março de 2022. 

 

 
Prof. Douglas Marcos Ferreira (Presidente) 

Profa. Gisele Cristina Rabelo Silva 

Profa. Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel 

Profa. Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira 

Sara Wanelle Fonseca
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Resposta ao NUP 23546.018181/2022-82 – Ouvidoria / UFSJ 

Seguem as respostas aos questionamentos. A CPA estará à disposição para quaisquer 

esclarecimentos e demais informações. 

Comissão Própria de Avaliação 
Campus Santo Antônio - Sala 3.22 
Praça Frei Orlando, 170 – Centro 
CEP 36307-352 – São João del-Rei - Minas Gerais 
E-mail: cpa@ufsj.edu.br 
Telefone: (032) 3379-5814 
 

1) A Instituição possui Comissão Própria de Avaliação constituída? Se sim desde que 

ano? 

Sim, a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) possui Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), desde 2004, conforme definido pelo Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), sobretudo com base na Lei Federal Nº 10.861, de 14 de abril 

de 2004. 

 

2) A Comissão Própria de Avaliação realiza Autoavaliação Institucional regularmente? 

Se sim, com que frequência? 

Sim, a CPA realiza Autoavaliação Institucional anualmente, observados os ciclos avaliativos 

trienais estabelecidos pelo SINAES. O ciclo avaliativo 2021/2023 segue a Proposta de 

Autoavaliação Institucional aprovada pelo CONSU em 12 de julho de 2021, disponível em: 

https://ufsj.edu.br/cpa-ufsj/propostas_de_autoavaliacao.php. 

 

3) A Instituição ou a CPA realiza “meta-avaliação” da Autoavaliação Institucional? Ou 

realiza “meta-avaliação” de outra pesquisa que aplicam? 

Não. Entretanto, a utilidade, a viabilidade e a precisão – aspectos principais da chamada 

“meta-avaliação” – de todas as avaliações aplicadas pela CPA são sempre observadas e 

discutidas quando da preparação dos instrumentos de coleta de dados, incluindo a 

Avaliação Docente e a Pesquisa de Autoavaliação Institucional. 

 

4) Se realiza “meta-avaliação”, poderia enviar o instrumento utilizado? 

N/A 
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5) A Instituição possui Política de Avaliação? 

Sim. Em relação aos processos de avaliação da UFSJ, conduzidos pela CPA, estão a 

Autoavaliação Institucional, Avaliação dos Servidores e Avaliação dos Cursos de Graduação 

e Pós-Graduação, conforme estabelecido na Resolução nº 20, de 27 de setembro de 2021. 

 

6) Como os resultados da Autoavaliação Institucional são utilizados? 

Ao final de cada Pesquisa de Autoavaliação Institucional, todos os resultados levantados 

são analisados e tabulados para a elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional 

encaminhado ao MEC. Com base no Relatório, a CPA encaminha à Gestão da UFSJ todos 

os aspectos que requeiram atenção e demandem ações emergenciais. É importante 

ressaltar que todas e quaisquer providências tomadas a partir dos resultados é de inteira 

responsabilidade dos gestores, cabendo à CPA encaminhar as demandas e acompanhar as 

ações empreendidas para solucioná-las. 

 

7) A Autoavaliação contribui para o planejamento estratégico? Se sim, como é o 

processo? 

A partir da Resolução nº 020, de 27 de setembro de 2021 que reestruturou a CPA, houve a 

alteração das formas de ingresso dos seus membros que passaram a ser eleitos por seus 

pares. Com tal alteração, uma nova composição foi instituída. Os novos membros já 

atuaram em duas frentes principais desde suas nomeações, a saber: elaboração dos 

questionários da Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2021 (outubro/21) e elaboração do 

Relatório de Autoavaliação Institucional 2021 (março/22). Considerando o cronograma de 

atividades previstos para 2021/2023, as próximas ações compreendem: apresentação dos 

resultados da Pesquisa 2021 à Gestão da UFSJ e realização de seminários de 

autoavaliação em todos os Campi. A partir dos eventos previstos será possível analisar 

como a autoavaliação tem contribuído para o planejamento estratégico e para a tomada de 

decisões dos gestores. 

 

8) A Autoavaliação é utilizada pelos gestores para tomada de decisão? Se sim, como 

é o processo? 

Vide questão 6 e 7 deste documento. 

 

9) Existe um acompanhamento/monitoramento de resultados negativos identificados 

na Autoavaliação Institucional? 

Vide questão 6 e 7 deste documento. 


