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MEMÓRIA DA II 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 11 dias do mês de Março de 2016, às 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. Luiz Fernando Soares e Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira; os Técnicos-

Administrativos Conceição Assis de Souza Santos, Davi Pereira Carrano e Maria Mônica Reis 

Mondaini, todos membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA). Não compareceram: os 

Docentes Prof. Vicente de Paula Leão e Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti; os Técnicos- 

Administrativos Moema Guimarães Santos e Márcio Eugênio Silva Moreira; 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, Prof. Carlos Henrique, informou que o relatório a ser 

apresentado ao TCU, elaborado pela Diretoria da Pró-reitoria de Planejamento da UFSJ, havia 

sido finalizado e que seria enviada uma cópia, em arquivo eletrônico (.pdf), a cada um dos 

membros da CPA. Lembrou que a principal novidade nas ações administrativas foi a 

finalização do dimensionamento de pessoal. Apontou para algumas informações que, até o 

momento, se mostravam faltosas no referido relatório. Citou os principais episódios ocorridos, 

em 2015, dos quais se destacam: a greve dos servidores técnico-administrativos, de junho a 

outubro, que gerou impactos diretos na administração; o contingenciamento e diminuição dos 

recursos impactando, também na administração, sobretudo nas obras e ações prioritárias. 

Entretanto, o calendário das obras prioritárias foi mantido. Do ponto de vista administrativo, 

não houve demissões. Na área acadêmica, alguns editais lançados, em 2014, não foram 

lançados, em 2015. Passando aos assuntos relativos à construção do Relatório de 

Autoavaliação Institucional, Profa. Patrícia afirmou que, após fazer os cálculos sobre as 

amostras das participações na pesquisa de 2015, não poderão ser analisados os resultados 

obtidos com os questionários para os egressos e discentes de pós-graduação porque se trata de 

um número não representativo, cerca de 2,3% da população total dos referidos segmentos. 

Quanto ao baixo número de participação, Prof. Carlos classificou como um “problema 

geracional”. Segundo o Presidente, em outras universidades também já foi identificado este 

problema. E, que uma possível solução seria um trabalho para aplicar e aprimorar uma cultura 

de avaliação institucional. Profa. Patrícia citou a importância do trabalho junto às 

coordenações de pós-graduação, bem como a elaboração de políticas de acompanhamento de 

egressos, tanto de graduação, quanto de pós-graduação. Conceição, concordando, lembrou a 

necessidade de um retorno efetivo das pesquisas, para a comunidade acadêmica. Ainda sobre 

a não representatividade da participação dos referidos segmentos, Prof. Carlos Henrique 

defendeu que, apesar do baixo número, é necessário analisar e apresentar alguns pontos 

relevantes apresentados nas respostas qualitativas. Profa. Patrícia salientou que este foi o 

procedimento da última pesquisa e que deveria ser mantido. Passando para outro ponto, Prof. 
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Carlos Henrique solicitou que fossem apresentadas as principais dúvidas encontradas na 

elaboração do relatório. Prof. Patrícia sugeriu que não fossem realizadas alterações nos 

formatos dos quadros e tabelas. Entretanto, em razão de os dados coletados neste ano, 

conterem médias, tendo em vista as alterações realizadas na organização das questões dos 

questionários para a pesquisa, defendeu a inserção, na apresentação dos resultados, as 

porcentagens de respostas para cada resposta, além da média final, tornando o relatório mais 

informativo. Prof. Carlos Henrique sugeriu que sejam definidas quais as questões que devem 

ser analisadas por Campus. Defendeu que as questões relativas às políticas de gestão não 

podem ser apresentadas e analisadas desta maneira, tendo em vista que não se tratam de ações 

locais, mas, institucionais. Ao contrário, a infraestrutura física deveria ser analisada por 

Campus. Prof. Luis Fernando concordou e complementou dizendo que quanto mais 

detalhadas, por Pró-reitoria, setor, campus, etc., forem as informações, melhor serão as 

análises. Conceição apresentou exemplos de tabelas e quadros para apresentação dos 

resultados da pesquisa sobre infraestrutura. E sugeriu que os modelos deverão ser analisados e 

definidos para padronizar a apresentação dos dados. Para o Prof. Carlos Henrique, a lógica de 

apresentação dos resultados deve ser definida e sugeriu que seja mantida a estrutura do 

relatório anterior, corrigindo alguns “desníveis” em relação à padronização da organização 

dos dados. Uma novidade seria apresentar a infraestrutura por segmento e por campus. Prof. 

Luis Fernando defendeu que “o ideal é apresentar, a partir dos conceitos identificados, quais 

foram os problemas e onde eles estão localizados”. Profa. Patrícia concordou, afirmando que 

esta decisão já havia sido tomada na última reunião. Identificar os aspectos críticos e fazer 

análises específicas. Ficou decidido que será mantido o formato do relatório anterior e que, ao 

final da análise de cada segmento, deverão ser apresentadas e analisadas as questões 

identificadas como mais problemáticas. Em relação aos quadros e tabelas, ficou definido que 

serão apresentadas, por blocos temáticos, as médias de cada opção de resposta e em seguida, a 

média final. Davi defendeu que, em relação aos Eixos 3 e 4, a análise deve ser realizada por 

curso. Entretanto, esse procedimento deveria ser aplicado para a elaboração dos próximos 

Relatórios. Tendo em vista o grande volume de quadro e tabelas previstos para o Eixo 5 

(infraestrutura), Prof. Luis Fernando se prontificou a colaborar com a equipe responsável pelo 

referido eixo. Prof. Carlos Henrique lembrou a importância da intensificação da comunicação, 

entre os membros da CPA, via e-mail, em razão do escasso tempo para o agendamento de 

reuniões. Não havendo mais a tratar, o Presidente, Prof. Carlos Henrique, às doze horas, 

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, 11 de Março de 2016.  
 
 
Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)_________________________________  
 
Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti – Ausente 
 
Prof. Vicente de Paula Leão  – Ausente 
 
Prof. Luis Fernando Soares _____________________________________________________ 
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Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira______________________________________________ 
 
Conceição Assis de Souza Santos________________________________________________ 
 
Davi Pereira Carrano__________________________________________________________ 
 
Márcio Eugênio Silva Moreira – Ausente 
 
Moema Guimarães Santos  – Ausente 
 
Maria Mônica Reis Mondaini___________________________________________________ 
 
Renata Maria dos Santos Neves – Ausente 
 
Sálvio Humberto Penna   –  Ausente 
 
Isaías Leonel Ferreira Soares   –  Ausente 
 
Larissa Santos Calixto   –  Ausente 


