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MEMÓRIA DA IX REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DA COMISSÃO 

PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA – 2015, NOMEADA PELA 
PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 2014. 

 
 

Aos vinte e oito dias do mês de Outubro de dois mil e quinze às nove horas e trinta 
minutos, reuniram-se na sala 3.69 do Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. 
Carlos Henrique de Souza Gerken, os Docentes Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira, 
Prof. Vicente de Paula Leão e Prof. Luis Fernando Soares; e, os Técnicos-
Administrativos Márcio Eugênio Silva Moreira, Conceição Assis de Souza Santos e 
Davi Pereira Carrano, todos membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA). Não 
compareceram: Maria Mônica dos Reis Mondaini; 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 ressaltou que a reunião havia 
sido convocada a fim que fossem realizadas de forma coletiva a revisão dos 
questionários a serem disponibilizados na Pesquisa de Autoavaliação 2015. Os 
trabalhos de revisão foram iniciados com o questionário destinado aos docentes da 
UFSJ. Sendo o item Políticas Acadêmicas um dos mais complexos a serem 
contemplados no processo de Autoavaliação, as questões foram discutidas 
paulatinamente. Foram apontadas questões relativas à forma e ao conteúdo do 
questionário, que poderiam ser aplicadas aos demais questionários. A revisão se 
estendeu durante cerca de duas horas e trinta minutos. Assim, por haver ainda 
assuntos a serem tratados, o Presidente anunciou a necessidade de que o trabalho de 
revisão continuasse, ainda coletivamente, via e-mail. Tendo, os presentes, aprovado a 
sugestão, ficou o endereço eletrônico da CPA, cpa_2014_2016@ufsj.edu.br, eleito 
como forma de manutenção dos contatos entre os membros, e, ambiente de 
discussões e definições, em razão da possibilidade de registro e arquivamento das 
decisões a serem tomadas. Para finalizar, Prof. Carlos Henrique ressaltou a 
necessidade de que todos se dediquem aos trabalhos de revisão dos questionários, 
iniciados nesta reunião, de forma a permitir que a Pesquisa de Autoavaliação seja 
lançada até o próximo dia dez de novembro do corrente ano. Em seguida, às doze 
horas e quinze minutos, declarou encerrada a reunião, 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, 28 de Outubro de 2015.  
 
 

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)__________________________  
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Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti – Ausente 
 
Prof. Vicente de Paula Leão______________________________________________ 
 
Prof. Luis Fernando Soares ______________________________________________ 
 
Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira_______________________________________ 
 
Conceição Assis de Souza Santos_________________________________________ 
 
Davi Pereira Carrano___________________________________________________ 
 
Márcio Eugênio Silva Moreira____________________________________________ 
 
Maria Mônica Reis Mondaini  – Ausente 
 
Renata Maria dos Santos Neves – Ausente  
 
Sálvio Humberto Penna   –  Ausente 
 
Isaías Leonel Ferreira Soares   –  Ausente 
 
Larissa Santos Calixto   –  Ausente 


