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MEMÓRIA DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DE 

ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DA COMISSÃO 

PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA - 2016, NOMEADA PELA 

PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 2014. 

 
 
Aos 02 dias do mês de Março de 2016, às 10 horas, reuniram-se na sala 3.69 do Campus 

Santo Antônio, o Presidente Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken, os Docentes Prof. Luiz 

Fernando Soares, Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira e Prof. Vicente de Paula Leão; os 

Técnicos-Administrativos Conceição Assis de Souza Santos, Márcio Eugênio Silva Moreira e 

Moema Guimarães Santos, todos membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA). Não 

compareceram: Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti; os Técnicos Administrativos Davi 

Pereira Carrano e Maria Mônica Reis Mondaini; os Membros Externos Sra. Renata Maria dos 

Santos Neves e Sr. Sálvio Humberto Penna; os Membros Representantes dos Discentes, Sra. 

Larissa Calixto e Sr. Isaias Leonel Ferreira Soares. Abrindo a reunião, o Presidente anunciou 

a ausência de Davi Carrano em razão de sua participação em curso de capacitação. O 

Presidente iniciou a reunião expondo algumas questões importantes relacionadas à gestão. 

Sugeriu que tais questões façam parte do Relatório de Autoavaliação 2015. Dentre outras, 

destacam-se: a reordenação financeira e orçamentária e seus impactos: a) na Pós-graduação – 

bancas de defesa sendo realizadas via videoconferência e a não possibilidade de participação 

de docentes e discentes em congressos e eventos afins; b) na Autoavaliação 2015 – Alguns 

aspectos foram avaliados negativamente pela comunidade acadêmica na pesquisa do referido 

ano. Ressaltou que foram identificadas algumas medidas paliativas que contribuíram para a 

minimização dos impactos negativos na UFSJ, como exemplo, citou o aporte de recursos 

extras. Disse ainda, que via certa interferência da pesquisa para o novo reitorado com a baixa 

participação de docentes e técnicos administrativos. Lembrou, a todos, que a CPA já está 

trabalhando em articulação com a Pró-reitoria de Planejamento, junto à Moema, diretora do 

Setor responsável, para a elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional 2015, 

especificamente sobre a organização e apresentação das ações das Pró-reitorias da UFSJ. Em 

contrapartida, a CPA deveria contribuir com a elaboração do relatório, este ano mais analítico, 

a ser entregue para o TCU. Tal articulação se deve, segundo o Presidente, ao fato de Moema 

ter grande experiência na vivência do Planejamento Institucional, desde 2006. Portanto, 

“possui uma visão mais geral das Pró-reitorias”. Em seguida, citou algumas das tarefas que a 

CPA tem a cumprir, dentre as quais: a organização do Relatório e a definição de um 

calendário para a efetivação da elaboração dos instrumentos de avaliação de cursos. Lembrou 

sobre o importante diálogo a ser iniciado e mantido com os NDEs, em articulação com a 

PROEN. Fez uma ressalva, em relação ao tempo de que a CPA dispõe para desenvolver tal 

tarefa, tendo em vista o grande volume de atividades a serem realizadas pela Comissão. 

Foram apresentados, em seguida, os números finais de participação de todos os segmentos da 

comunidade acadêmica, sendo: discentes de graduação - 1.726 (hum mil, setecentos e vinte e 

seis) participantes; discentes EAD - 395 (trezentos e noventa e cinco); discentes de pós-

graduação – 63 (sessenta e três); discentes egressos de graduação – 127 (cento e vinte e sete); 

discentes egressos de pós-graduação – 13 (treze); docentes – 164 (cento e sessenta e quatro); e 
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técnicos-administrativos – 180 (cento e oitenta) participantes. No total, 2.268 (duas mil, 

duzentas e sessenta e oito) pessoas participaram da pesquisa de autoavaliação 2015. Quanto à 

baixa participação dos discentes EAD, Márcio Eugênio lembrou que as entradas nos cursos a 

distância são sazonais; houve um grande número de diplomações no curso de Pedagogia 

EAD, cerca de 280 (duzentas e oitenta); e, que o curso de Matemática não teve entradas no 

referido ano. Em relação à baixa participação dos docentes e técnicos-administrativos, Prof. 

Carlos Henrique citou a proximidade com a pesquisa do novo reitorado, Prof. Luis Fernando 

discordou, porque, em sua opinião o número final de participantes foi, basicamente, mantido 

em relação aos números da pesquisa anterior. Profa. Patrícia citou a deficiência da devolução 

dos resultados das pesquisas de autoavaliação para a comunidade. Para ela, essa pode ser uma 

das explicações mais coerentes para a baixa participação da comunidade. Prof. Carlos 

Henrique concordou com a Professora e lembrou a importância da construção de, nas suas 

palavras, uma cultura de avaliação. Opinou que a elaboração do novo PDI deve contar com 

uma maior participação da comunidade, seguindo um modelo de planejamento estratégico que 

defina a visão institucional, valores, metas, ações e os respectivos responsáveis pelas ações. 

Entrando, nas discussões sobre a elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional, 

Conceição sugeriu que fossem seguidas as normas estabelecidas pelo INEP (SINAES). Prof. 

Carlos Henrique concordou e sugeriu que o formato do relatório de 2014 fosse mantido, 

explicitando, no referido documento, quais foram as principais alterações realizadas de 2014 

para 2015. Citou, especificamente, as modificações no conteúdo e no formato dos 

questionários e sugeriu que sejam colocados exemplos no capítulo sobre os referenciais 

teórico-metodológicos e coleta e análise de dados. Profa. Patrícia sugeriu que todos os 

questionários aplicados na pesquisa 2015 façam parte dos anexos. Continuando suas 

considerações, Prof. Carlos Henrique citou o esforço da CPA em incorporar as críticas que 

foram feitas pelos participantes da última pesquisa, em relação à extensão e organização dos 

questionários; a substituição dos conceitos aplicados anteriormente, por médias numéricas, 

seguindo o modelo exigido pelo SINAES; e, as necessárias alterações das questões que 

facilitaram o cruzamento dos resultados obtidos e, assim, uma análise mais aprofundada da 

Instituição. Citou ainda, o esforço empregado pela CPA, na divulgação da pesquisa. O 

aprofundamento das análises foi defendido pela Profa. Patrícia, ao afirmar que o Relatório de 

Autoavaliação deve subsidiar a avaliação dos cursos. Nas suas palavras, o relatório deve 

“apontar o problema e identificar onde ele está”. Márcio Eugênio lembrou a necessidade de se 

separar o que é específico, ou local, e o que é institucional, como políticas diversas, por 

exemplo. Afirmou ainda que o relatório deve gerar subsídios também para a gestão. Profa. 

Patrícia concordou e sugeriu a identificação dos problemas da Instituição e onde eles estão 

ocorrendo. Em outras palavras, “os problemas deverão ser analisados especificamente no 

relatório”. Sobre a apresentação e organização dos resultados da pesquisa, que deverão 

compor o relatório, Prof. Luis Fernando sugeriu a aplicação de gráficos, quadros e tabelas, a 

exemplo do relatório anterior. Todos concordaram com a referida proposta. Profa. Patrícia se 

prontificou para a verificação da representatividade das participações e a possibilidade de 

inferência sobre os resultados. Em seguida, foram apresentadas, de maneira geral, as 

tabulações das respostas às questões abertas. Prof. Carlos Henrique sugeriu que fosse feita a 

divisão de tarefas para a elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional 2015. Após 

sugestão da Profa. Patrícia, a referida divisão ficou assim definida: Eixos 1 e 2 – Prof. Carlos 

Henrique e Márcio Eugênio; Eixo 3 – Profa. Patrícia, Prof. Luis Fernando e Prof. Vicente 
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Leão; Eixo 4 – Mônica e Moema; Eixo 5 – Conceição e Davi. Ficou acertado que a análise 

deveria ser por Eixos e, em cada Eixo, as avaliações realizadas por todos os segmentos da 

comunidade acadêmica. Decidiu-se que a 1ª versão do Relatório deverá ser entregue até o 

próximo dia 23 do corrente mês. Não havendo mais a tratar, o Presidente, Prof. Carlos 

Henrique, 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, 02 de Março de 2016.  
 
 

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)__________________________  
 
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  – Ausente  
 
Márcio Eugênio Silva Moreira____________________________________________ 
 
Moema Guimarães Santos_________________________________________________ 
 
Maria Mônica Reis Mondaini  – Ausente 
 
Renata Maria dos Santos Neves – Ausente  
 
Sálvio Humberto Penna   –  Ausente 
 
Isaías Leonel Ferreira Soares  –  Ausente 
 
Larissa Santos Calixto   –  Ausente 


