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Aos 07 dias do mês de Julho de 2015 às 9h30min, reuniram-se na sala 3.69 do 
Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken, os 
Docentes Prof. Luis Fernando Soares, Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira, e, o 
Técnico-Administrativo Márcio Eugênio Silva Moreira, todos membros da Comissão 
Própria de Avaliação (CPA). Não compareceram: Profa. Kety Valéria Simões 
Franciscatti e Prof. Leonardo Chaves Dutra da Rocha; os técnicos-administrativos 
Bernardo Cintra Teodoro, Maria Mônica Reis Mondaini, Conceição Assis de Souza 
Santos, Davi Pereira Carrano; os Membros Externos Sra. Renata Maria dos Santos 
Neves e Sr. Sálvio Humberto Penna; e os membros representantes dos Discentes 
Larissa Santos Calixto e Isaias Leonel Fereira Soares. Dando início à reunião, o 
Presidente Prof. Carlos Henrique Gerken citando os itens de pauta, ressaltou: a 
recomposição da CPA; e, definição de calendário para ações da CPA para 
organização da pesquisa de autoavaliação 2015. Lembrou, ainda, que, encerrado o 
processo de recredenciamento da UFSJ, a CPA deve priorizar a organização e 
definição da pesquisa de autoavaliação deste ano. Continuando, sugeriu que a 
Comissão pensasse na possibilidade de realizar apenas um seminário que envolvesse 
toda a comunidade acadêmica, além de uma reunião com a Congregação e os 
Conselhos da UFSJ. Sugeriu que alguns dos membros da CPA participassem do 
Simpósio de Avaliação da Educação Superior, a ser realizado nos dias 17 (dezessete) 
e 18 (dezoito) de Setembro deste ano, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Na opinião do Presidente, Prof. Carlos Henrique, o referido Evento seria de enorme 
importância para a consolidação da CPA e de uma cultura de avaliação na UFSJ. 
Sobre a possível participação, sugeriu que os detalhes fossem discutidos em outro 
momento, especialmente a disponibilidade e o interesse dos membros desta Comissão. 
Continuando os trabalhos, Márcio Eugênio citou a necessidade de que a CPA se 
organizasse para a elaboração do Instrumento de Avaliação de Cursos da UFSJ. Prof. 
Luis Fernando sugeriu que o referido instrumento deveria se organizado por Campus. 
Márcio Eugênio argumentou sobre a importância de se promover seminários 
específicos para a divulgação do novo instrumento e não, ao menos num primeiro 
momento, para a apresentação de resultados. Profa. Patrícia sugeriu que os Núcleos 
Docentes Estruturantes (NDE) poderiam ser parceiros na aplicação da avaliação de 
cursos. Prof. Carlos Henrique interferiu aconselhando que a CPA se organizasse para 
reuniões nos Campus e não para seminários. Prof. Luis Fernando sugeriu que se 
pensasse nos dois momentos, ou nas duas possibilidades. Profa. Patrícia continuou 
apontando para a necessidade da realização de reuniões específicas com a 
comunidade acadêmica e, num segundo momento, com os Conselhos Superiores, a 
fim de divulgar a pesquisa de autoavaliação 2015, os resultados da pesquisa de 2014 
e do novo mecanismo de Avaliação de Cursos. Todos concordaram com as sugestões 



e se comprometeram em tomar as devidas decisões, após maiores discussões, já na 
próxima reunião da CPA, a ser agendada. Sobre a recomposição da Comissão, em 
razão da exoneração a pedido de alguns membros, o Presidente, Prof. Carlos 
Henrique citou a necessidade de que sejam realizados os devidos convites e sugestões 
de nomes para comporem a CPA. Foi sugerido que haja um representante de cada 
Campus. Maiores detalhes serão discutidos e definidos também na próxima reunião, 
quando as sugestões de novos nomes possam acontecer. Quanto ao horário e dia das 
reuniões, em razão dos afazeres dos membros, especialmente dos Professores, todos 
concordaram que o melhor dia seria a quarta-feira e o melhor horário o período da 
tarde. Profa. Patrícia solicitou que a definição do cronograma de trabalho e de 
reuniões fosse pensada de forma a não comprometer as atividades profissionais dos 
membros da CPA. Foi sugerida, ainda, que fosse organizada uma estrutura auxiliar da 
CPA em cada um dos Campi da UFSJ. Um grupo composto por um representante 
docente, um representante discente, representante técnico-administrativo e um 
membro titular da CPA. Márcio Eugênio se comprometeu em elaborar um documento 
que pudesse oficializar a composição da referida equipe de apoio. Para a próxima 
reunião, Prof. Carlos Henrique, Presidente da CPA, apontou os seguintes assuntos a 
serem tratados: revisão dos questionários para a próxima pesquisa de autoavaliação; 
apresentação da resposta dos possíveis novos membros; a organização das equipes de 
apoio; e, a definição do cronograma de trabalho da Comissão. Não havendo mais 
assuntos a serem tratados, o Presidente, declarou encerrada a reunião às 11h30min, 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 presentes.  

São João Del-Rei, 07 de Julho de 2015.  
 
 

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)__________________________  
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Isaías Leonel Ferreira Soares   –  Ausente 
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