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ATA DA XVI REUNIÃO ORDINÁRIA 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA/UFSJ 

 

Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos, 
reuniram-se por videoconferência, via Google Meet, a Presidente Interina Profa. Kelly 
Beatriz Vieira Torres Dozinel, os representantes dos docentes, Profa. Gisele Cristina 
Rabelo Silva, Prof. Luiz Gustavo de Lima Guimarães, Prof. Marco Aurélio de Oliveira 
Schroeder e Profa. Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira; a representante dos técnicos-
administrativos, Mauricéia Mara de Andrade Yagi; e, os representantes dos discentes de 
pós-graduação, Júlio César Andrade e Marluce Aparecida Mattos de Paula Nogueira, 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; nº 100, de 
03 de março de 2022; nº 181, de 07 de abril de 2022; e, nº 217, de 20 de abril de 2022. A 
Presidente, Profa. Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel, deu início à reunião, às oito horas e 
trinta e cinco minutos, agradecendo a presença de todos. Em seguida, informou que, em 
conformidade com a Resolução Nº 20, 27 de setembro de 2021, presidiria a presente 
reunião, em razão da ausência do Prof. Douglas Marcos Ferreira, cuja ausência foi 
comunicada e justificada à Secretaria da CPA. Para dar início aos trabalhos, a Presidente 
colocou a pauta da reunião em discussão. Com apenas alterações na ordem dos seus itens, 
a pauta foi aprovada por unanimidade, como segue: 1. Discussão e votação da Ata da XX 
Reunião Extraordinária (07/04/2022); 2. Informes; 3. Posse dos novos membros da CPA; 
4. Apresentação da CPA; 5. Apresentação do Cronograma de Atividades 2022; e, 6. Outros 
assuntos. Iniciando os pontos da pauta, a Presidente colocou em discussão a Ata da XX 
Reunião Ordinária realizada no dia sete de abril de 2022. Sem sugestões de alterações, a 
Ata foi colocada em votação. Com as abstenções do Prof. Luiz Gustavo, Prof. Marco 
Aurélio, Mauricéia e Júlio César, a Ata foi aprovada por quatro votos. No segundo item, 
foram dados os seguintes informes: 1. Ausência justificada do Prof. Douglas, por 
incompatibilidade de agenda, em razão de outra agenda institucional; 2. Nos dias 02 e 03 
de maio, estiveram abertas as inscrições para as novas eleições da CPA, cuja votação 
deveria acontecer neste dia cinco, conforme Edital 04/2022 da Comissão Eleitoral da 
UFSJ. Entretanto, não houve candidatos inscritos. Segundo a Resolução 20/2022, caberá à 
Reitoria a indicação dos novos membros. 3. No dia 13 de abril, foi realizada uma reunião 
com a gestão, na Sala de Reuniões da Reitoria, para tratar das ações de divulgação dos 
resultados da Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2021. Estiveram presentes, além do 
Presidente da CPA, Prof. Douglas: o Reitor, Prof. Marcelo, a Vice-Reitora, Profa. Rosy e a 
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Chefe de Gabinete da Reitoria, Profa. Finzi. Os principais encaminhamentos foram: as 
reuniões para apresentação dos resultados ficaram agendadas para os dias 03, 10 e 17 de 
maio, com confirmação envio de convite posteriormente; a suspensão da produção de 
cartilhas para os Campi, ficando sugerida a substituição de recurso de divulgação pela 
produção de cartazes no formato A3, para fixação nas salas de aula de cada Campus. 4. No 
dia 26 de abril, foi realizada uma reunião com a ASCOM, na Sala da CPA, para tratar das 
ações de divulgação dos resultados da Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2021. 
Estiveram presentes, além do Presidente da CPA, Prof. Douglas: a Assessora de 
Comunicação, Cibele, os técnicos-administrativos Suelen e Rogério, ambos da ASCOM. 
Os principais encaminhamentos foram: elaboração e envio de boletins específicos, 
publicações constantes nas redes sociais da UFSJ, produção de vídeos institucionais em 
substituição dos seminários nos Campi, produção de podcasts para veiculação na Web-
Radio da UFSJ, elaboração de artes e materiais para divulgação apenas em meio digital 
(cartilhas e banners) e a elaboração de materiais padronizados para a CPA (logotipo e 
afins). 5.  No dia 3 de maio, foi realizado o primeiro encontro com a Gestão da UFSJ, para 
apresentação e entrega dos resultados da Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2021, 
especificamente sobre as Políticas Acadêmicas para o Ensino, Pesquisa e Extensão. 
Estiveram presentes, além do Presidente da CPA, Prof. Douglas: o Reitor, Prof. Marcelo, o 
Pró-Reitor de Ensino, Prof. Vicente Leão, o Pró-Reitor de Pesquisa, Prof. André Baldoni, o 
Pró-Reitor de Extensão, Prof. Francisco Brinati, a Coordenadora do NEAD, Profa. Rejane 
Rocha. Foi definido que todo o material utilizado na apresentação deveria ser encaminhado 
a todos os participantes do encontro, a fim de fossem divulgados junto a todos os setores 
envolvidos. Os próximos encontros estão agendados para os dias 10 e 17 de maio, e 
contarão, além da Reitoria, também com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e com a 
Assessoria de Comunicação, respectivamente. 6. Quanto à composição da CPA, apenas a 
APG indicou os discentes representantes da pós-graduação. O DCE tem até o próximo dia 
23 de maio para também fazer as indicações dos discentes representantes da graduação. 
Caso não haja manifestação dentro do prazo, caberá à Reitoria fazer a indicação dos 
referidos discentes. Passando ao próximo item da pauta, a Presidente, Profa. Kelly, 
solicitou à Secretaria da CPA a leitura dos termos de posse dos novos membros. Para 
registro, os referidos termos constam, na íntegra, no Anexo I desta Ata (p. 5). O primeiro 
termo lido foi dos representantes docentes. Após a leitura, a Presidente cumprimentou os 
Professores Luiz Gustavo Guimarães e Marco Aurélio Schroeder, desejando um bom 
trabalho junto à CPA. Abriu, em seguida, a palavra aos referidos Docentes, a fim de que se 
manifestassem, caso desejassem. O primeiro a se manifestar foi o Prof. Marco Aurélio que 
agradeceu pela oportunidade de fazer desta que uma das principais comissões da UFSJ e se 
colocou à disposição. Prof. Luiz Gustavo falou, em seguida, e também agradeceu pela 
recepção e manifestou seu interesse em contribuir com as atividades da CPA. O próximo 
termo de posse lido foi o da representante técnico-administrativa, Mauricéia Yagi. Após a 
leitura, a Presidente a cumprimentou desejando boas vindas e sucesso durante sua 
participação na CPA. Em seguida, abriu a palavra para a manifestação de Mauricéia que 
agradeceu pela oportunidade e se colocou à disposição de todos. Por fim, foi lido o termo 
de posse de Júlio César Andrade, representante dos discentes de pós-graduação. Após a 
leitura, Profa. Kelly o cumprimentou, desejando boas vindas e abriu a palavra para sua 
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manifestação. Júlio César agradeceu pela recepção e também se colocou à disposição de 
toda a CPA. Passando ao próximo item da pauta, a Presidente solicitou à Secretaria que 
fizesse a apresentação da CPA, a fim de que todos os novos membros possam compreender 
mais detalhadamente as atividades da Comissão. Neste momento, a discente Marluce 
entrou na reunião. A Presidente consultou a todos os participantes sobre a possibilidade de 
que a posse da discente em questão seja o último item da pauta. Todos os presentes foram 
favoráveis. Na apresentação foram destacados: a legislação externa (CONAES e SINAES); 
a legislação interna (Resolução nº 20, de 27 de setembro de 2021); e, os processos 
avaliativos que estão sob responsabilidade da CPA. Passando ao próximo item da pauta, a 
Presidente solicitou à Secretaria que fizesse a apresentação do cronograma de atividades 
deste ano de 2022. Os principais pontos foram: 1. Divulgação do Relatório 2021- 
elaboração das cartilhas e dos relatórios por campus, produção dos materiais audiovisuais e 
continuação dos encontros com a Gestão da UFSJ; 2. Avaliação Externa para 
reconhecimento do Curso de Biotecnologia – reunião com a Comissão Externa do MEC, 
remotamente, no dia 23 de junho, das 14h às 15h30min. O link será disponibilizado 
posteriormente; 3. Elaboração do instrumento padrão para avaliação dos cursos da UFSJ; 
4. Revisão dos questionários para Avaliação Docente referente a 2022-1; 5. Revisão dos 
questionários para a Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2022 (Infraestrutura). Após a 
apresentação do cronograma, a Presidente solicitou que o cronograma detalhado seja 
encaminhado a todos os membros da CPA, juntamente com todos os materiais utilizados e 
referenciados nesta reunião. Em seguida, a Presidente solicitou que fosse lido o termo de 
posse da discente Marluce Nogueira. Após a leitura, a Presidente desejou boas vindas à 
discente, agradecendo pela participação. Com a palavra, Marluce também agradeceu, 
colocou-se à disposição e se comprometeu a colaborar nas atividades da CPA. Neste 
momento, o Prof. Marco Aurélio saiu da reunião, colocando como justificativa a sua 
participação em outra reunião com a PROPE e os Coordenadores de Programas de Pós-
Graduação da UFSJ. Por fim, foi ressaltado que todos os documentos da CPA, incluindo as 
atas de reuniões e termos de posse, são cadastrados no SIPAC, para assinatura eletrônica 
de todos os membros. Não havendo mais a tratar, a Presidente agradeceu a participação de 
todos e encerrou a reunião às dez horas e dez 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, 05 de maio de 2022. 

 

 
 Docentes:  Prof. Douglas Marcos Ferreira (Presidente) 

  Profa. Gisele Cristina Rabelo Silva 

  Profa. Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel 

  Prof. Luiz Gustavo de Lima Guimarães 

  Prof. Marco Aurélio de Oliveira Schroeder 
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  Profa. Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira 

Técnicos-Administrativos:  Mauricéia Mara de Andrade Yagi 

 Discentes:  Júlio César Andrade 

 Marluce Aparecida Mattos de Paula Nogueira 
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ANEXO I 

 

Termo de posse de membros docentes indicados para composição 

da Comissão Própria de Avaliação da UFSJ 

Aos 05 dias do mês de maio de 2022, às 08 horas e 30 minutos, por videoconferência, 
perante a Presidente Interina da Comissão Própria de Avaliação (CPA/UFSJ), Profa. 
Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel, participaram do ato de posse os docentes: LUIZ 
GUSTAVO DE LIMA GUIMARÃES – como docente lotado no Campus Dom Bosco; e, 
MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA SCHROEDER – como docente que atua na Pós-
Graduação, ambos indicados pela Reitoria da UFSJ e nomeados pela Portaria nº 217, de 
20 de abril de 2022. 

No ato, a Presidente Interina os declarou empossados como membros da Comissão 
Própria de Avaliação da UFSJ, sob o compromisso de bem e fielmente desempenhar as 
atribuições que lhes forem afetas no exercício da função de membros da CPA, pelo 
período de dois anos, a partir da data de nomeação, conforme Resolução CONSU nº 20, 
de 27 de setembro de 2021. 

E, para constar, eu, José Ricardo Resende Gonçalves, secretário, lavrei o presente 
Termo de Posse que, tendo sido lido em voz alta e clara, e achado conforme, será 
assinado pela Presidente Interina da CPA e pelos empossados. 

 

São João del-Rei, 05 de maio de 2022. 

 

 

Profa. Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel 

Presidente Interina da CPA 

 

Prof. Luiz Gustavo de Lima Guimarães 

CDB/UFSJ 

 

Prof. Marco Aurélio de Oliveira Schroeder 

Pós-Graduação/UFSJ 
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Termo de posse de membro técnico-administrativo indicado para composição da 

Comissão Própria de Avaliação da UFSJ 

 

Aos 05 dias do mês de maio de 2022, às 08 horas e 30 minutos, por videoconferência, 

perante a Presidente Interina da Comissão Própria de Avaliação (CPA/UFSJ), Profa. 

Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel, participou do ato de posse a servidora técnico-

administrativa MAURICÉIA MARA DE ANDRADE YAGI – como técnico-administrativo 

que atua na pós-graduação da UFSJ; indicada pela Reitoria da UFSJ e nomeada pela 

Portaria nº 217, de 20 de abril de 2022. 

No ato, a Presidente Interina a declarou empossada como membra da Comissão Própria 

de Avaliação da UFSJ, sob o compromisso de bem e fielmente desempenhar as 

atribuições que lhe forem afetas no exercício da função de membra da CPA, pelo período 

de dois anos, a partir da data de nomeação, conforme Resolução CONSU nº 20, de 27 de 

setembro de 2021. 

E, para constar, eu, José Ricardo Resende Gonçalves, secretário, lavrei o presente 

Termo de Posse que, tendo sido lido em voz alta e clara, e achado conforme, será 

assinado pela Presidente Interina da CPA e pela empossada. 

 

São João del-Rei, 05 de maio de 2022. 

 

 
Profa. Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel 

Presidente Interina da CPA 

 

Mauricéia Mara de Andrade Yagi 

Pós-Graduação/UFSJ 
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Termo de posse de membro discente indicado para composição da Comissão 

Própria de Avaliação da UFSJ 

 

Aos 05 dias do mês de maio de 2022, às 08 horas e 30 minutos, por videoconferência, 

perante a Presidente Interina da Comissão Própria de Avaliação (CPA/UFSJ), Profa. 

Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel, participaram do ato de posse os discentes MARLUCE 

APARECIDA MATTOS DE PAULA NOGUEIRA e JÚLIO CÉSAR ANDRADE – como 

representantes dos Discentes de Pós-Graduação indicados pela Associação de Pós-

Graduandos da UFSJ (Mensagem Eletrônica de 06/04/2022) e nomeados pela Portaria nº 

181, de 07 de abril de 2022. 

No ato, a Presidente Interina os declarou empossados como membros da Comissão 

Própria de Avaliação, sob o compromisso de bem e fielmente desempenharem as 

atribuições que lhes forem afetas no exercício da função de membros da CPA, pelo 

período de um ano, a partir da data de nomeação, conforme Resolução CONSU nº 20, de 

27 de setembro de 2021. 

E, para constar, eu, José Ricardo Resende Gonçalves, secretário, lavrei o presente termo 

de posse que, lido em voz alta e clara, e achado conforme, será assinado pela Presidente 

Interina da CPA e pelos empossados.  

 

São João del-Rei, 05 de maio de 2022. 

 
 

Profa. Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel 
Presidente Interina da CPA 

 
Marluce Aparecida Mattos de Paula Nogueira 

APG/UFSJ 
 

Júlio César Andrade 
APG/UFSJ 


