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Aos 25 dias do mês de Março de 2015 as 9 horas e 30 minutos, reuniram-se na sala 
3.69 do Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken, 
os Docentes Prof. Leonardo Chaves Dutra da Rocha, Prof. Luis Fernando Soares e 
Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira; os Técnicos Administrativos Bernardo Cintra 
Teodoro, Maria Mônica Reis Mondaini, Conceição Assis de Souza Santos, Davi 
Pereira Carrano, todos membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA). Não 
compareceram: o técnico-administrativo Márcio Eugênio Silva Moreira (ausência 
justificada); a docente Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti; os Membros Externos 
Sra. Renata Maria dos Santos Neves e Sr. Sálvio Humberto Penna. Os membros 
representantes dos Discentes Larissa Santos Calixto e Isaias Leonel Fereira Soares. 
Dando início à reunião, o Presidente Prof. Carlos Henrique Gerken citou todos os 
procedimentos adotados para conclusão do Relatório de Recredenciamento, inclusive 
os elogios aos trabalhos desta CPA pelas Pró-reitorias da Instituição. Sobre a próxima 
atividade, qual seja a de finalizar o Relatório de Autoavaliação Institucional a ser 
submetido pela Plataforma do e-MEC, até o próximo dia 31 do corrente mês, o 
Presidente retomou as discussões acerca da Norma Técnica que estabelece formas 
para apresentação/organização do referido relatório. Algumas dúvidas foram 
colocadas pelos presentes e após discussões específicas, foram devidamente 
esclarecidas. Dentre as principais questões, ressaltam-se: os padrões de organização e 
apresentação do Relatório de Autoavaliação; os tipos de quadros, gráficos e tabelas, 
ainda a serem inseridos; retomada, no Relatório de Autoavaliação, dos principais 
pontos tratados no Relatório de Recredenciamento; relatos das principais dificuldades 
para o levantamento de informações junto aos órgãos responsáveis da UFSJ. Profa. 
Patrícia sugeriu que fossem inseridas as informações sobre margens de erro da 
pesquisa, garantindo a seriedade da análise dos dados coletados. Prof. Leonardo se 
manifestou sobre o importante trabalho realizado pela CPA para a melhoria da 
Instituição, além da necessária divulgação do referido trabalho para as Comunidades 
Internas e Externas da UFSJ. Continuando suas colocações, Prof. Leonardo ressaltou 
que possíveis e desejáveis contribuições podem ser dadas para o aprimoramento da 
gestão Institucional. Ainda sobre a divulgação da CPA e dos materiais elaborados 
(relatórios, pesquisas e instrumentos de coleta de dados, etc.) foram sugeridas 
diversas formas, tais como: realização de seminários para todos os segmentos da 
Universidade; elaboração de vídeos para a TV UFSJ; participação nas reuniões dos 
Conselhos Superiores da UFSJ; utilização dos murais de avisos de todos os Campi; 
utilização do newsletter institucional; dentre outras. Mônica Mondaini ressaltou a 
importância dessa divulgação como “feedback” para toda a comunidade acadêmica, 
que talvez não tenha sido, em outros momentos, priorizada. Sobre as atividades 
restantes da elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional, Prof. Luis 



Fernando se colocou à disposição para elaborar, organizar e inserir os gráficos, 
tabelas e quadros que ainda foram necessários. Prof. Carlos Henrique sugeriu que, 
após a finalização do Relatório de Autoavaliação, esta CPA pudesse contribuir na 
elaboração do “Relatório de Gestão” da UFSJ, especialmente em razão das 
informações coletas e das análises tão bem estruturadas por esta Comissão. 
Finalizando sua fala, o Presidente Prof. Carlos Henrique desejou a todos um “bom 
trabalho”, lembrando a todos sobre a importância da urgente conclusão das atividades 
de elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional. Não havendo mais 
assuntos a serem tratados, o Presidente declarou encerrada a reunião às 10 horas e 45 
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 
presentes.  

São João del Rei, 25 de Março de 2015.  
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