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MEMÓRIA DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DE ACOMPANHAMENTO DE 
TRABALHOS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA – 

2018/2020, NOMEADA PELAS PORTARIAS UFSJ Nº 614, de 16 de outubro 
de 2018 E Nº 639, de 26 de outubro de 2018. 

 
 
Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às quatorze horas, reuniram-se 
na sala 2.36, do Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. Roberto Pires Calazans Matos, os 
Docentes, Profa. Andréia Malacarne, Prof. Douglas Marcos Ferreira e Profa. Kelly Beatriz 
Vieira Torres Dozinel; os representantes dos Técnicos-Administrativos, Daniele Patury do 
Nascimento, Gabriela Calsavara, Jacqueline Almeida Silva e Marcelo Soares Cotta (suplente); 
os representantes da Sociedade Civil, Janaina Faria Cardoso Maia e Jackson de Souza Vale 
(suplente), todos membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA) nomeados pela Portaria 
nº 614, de 16 de outubro de 2018. Não compareceram: o Docente Prof. Bezamat de Souza 
Neto (suplente); a representante dos Técnicos-Administrativos, Luciana Marina das Neves 
Teixeira; os representantes dos Discentes, Daniela Marras Dias de Souza, Gabriel Miranda 
Franco e Matheus Prenassi (suplente), todos com ausências justificadas antecipadamente. O 
Presidente, Prof. Roberto Pires Calazans de Matos, deu início à reunião, às quatorze horas e 
dez minutos, agradecendo a presença e a disponibilidade de todos e ressaltando que esta será a 
equipe da CPA para o período de outubro de 2018 a outubro de 2020. Em síntese, explicou 
que a CPA deve ter dois grandes focos, a saber: a responsabilidade pela avaliação 
institucional e o acompanhamento da Instituição que inclui, especialmente neste momento, a 
contribuição na elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) que vem sendo 
construído de maneira participativa, com o envolvimento de toda comunidade interna e 
externa. Com a participação da CPA, espera-se que sejam identificados subsídios para ação e 
acompanhamento institucional. Passando aos itens de pauta, Prof. Roberto solicitou que todos 
se apresentassem. Feitas as apresentações, passou-se à leitura e discussão da Proposta de 
Avaliação Institucional 2018/2020. Entre as principais questões tratadas, destacaram-se: - a 
realização da divulgação dos resultados das pesquisas de autoavaliação para toda a 
comunidade, de maneira urgente e prioritária; trabalho conjunto com o Comitê Executivo para 
elaboração do PDI, tendo em vista a relação direta entre o trabalho da CPA e o referido 
instrumento; criação das subcomissões em cada um dos Campi fora de sede, a fim de 
contemplar a participação de todos, inclusive na realização dos seminários de autoavaliação 
em cada Campus; elaboração de um instrumento de avaliação dos cursos da UFSJ, 
priorizando, ao menos num primeiro momento, os de graduação, sobretudo pela periodicidade 
das avaliações externas realizadas pelo MEC, ficando em aberto a possibilidade de diálogo 
com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação para avaliação não somente do ensino, mas também da 
pesquisa; continuidade da avaliação docente cuja oficialização deve ser providenciada em 
diálogo com a Reitoria e a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação; ações colaborativas da CPA 
para implementação de políticas de acompanhamento de egressos, em trabalho conjunto com 
a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação; cronograma de trabalho 2018/2020, cujo principal 
ponto foi a revisão dos questionários de avaliação, a ser realizada nas duas próximas semanas, 
objetivando o início imediato da pesquisa de autoavaliação 2018. Após as discussões, 
adotadas as alterações sugeridas, a Proposta de Autoavaliação 2018/2020 foi aprovada por 
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unanimidade e será encaminhada à Secretaria dos Órgãos Colegiados para apreciação do 
CONSU. Passando ao terceiro item de pauta, ficou definido que o trabalho de revisão dos 
instrumentos de coletas de dados para 2018 será realizado por Grupos de Trabalho, 
procurando atribuir a cada grupo de representantes das comunidades interna e externa, a 
responsabilidade pelo questionário destinado ao segmento afim. Os GT de trabalho deverão 
definir as dinâmicas de trabalho e ação, objetivando a ampla discussão de todos os aspectos a 
serem contemplados nos questionários, atentando para os cinco eixos temáticos apontados 
pelo INEP. O prazo para envio dos questionários revisados à secretaria da CPA é até o dia 
cinco de novembro. Na próxima reunião da CPA, prevista para o próximo dia seis de 
novembro, cada GT deverá apresentar as principais alterações realizadas, devidamente 
justificadas. Quanto às estratégias de divulgação da Pesquisa de Autoavaliação 2018, foi 
apenas informado que os banners virtuais e físicos já estão sendo providenciados e que, em 
breve, estarão disponíveis, acessíveis e instalados em todos os Campi e no website da UFSJ. 
Sobre a mesma questão, outras questões serão definidas na próxima reunião. Buscando 
priorizar as ações para início da Pesquisa de 2018, Prof. Roberto sugeriu que todos os 
esforços sejam direcionados à revisão dos questionários, tendo em vista o curto prazo de que a 
CPA dispõe para início da referida pesquisa. Por fim, ficou definido próximo dia 06 de 
novembro para realização da II Reunião Ordinária da CPA, cuja convocação será 
encaminhada em breve. O Presidente solicitou a permanência de todos para a reunião com a 
Comissão Externa de Avaliação do Curso de Administração Pública, agendada para às 
dezesseis horas e trinta minutos no prédio do NEAD. Agradecendo a presença de todos e 
solicitando que, para o caso de haver questões a serem resolvidas, o contato fosse estabelecido 
via email, sem mais a ser tratado, o Presidente encerrou a reunião, às dezesseis horas, 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, 22 de outubro de 2018. 

 

 
Prof. Roberto Pires Calazans Matos (Presidente)_________________________________  
 
Profa. Andréia Malacarne______________________________________________________ 
 
Prof. Douglas Marcos Ferreira___________________________________________________ 
 
Profa. Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel_________________________________________ 
 
Prof. Bezamat de Souza Neto (suplente)  –  ausência justificada 
 
Daniele Patury do Nascimento___________________________________________________ 
 
Gabriela Calsavara____________________________________________________________ 
 
Jacqueline Almeida Silva_______________________________________________________ 
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Luciana Marina das Neves Teixeira  –  ausência justificada 
 
Marcelo Soares Cotta (suplente)_________________________________________________ 
 
Daniela Marras Dias de Souza  –  ausência justificada 
 
Gabriel Miranda Franco  –  ausência justificada 
 
Matheus Prenassi  –  ausência justificada 
 
Janaina Faria Cardoso Maia_____________________________________________________ 
 
Jackson de Souza Vale (suplente)________________________________________________ 


