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MEMÓRIA DA II 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 seis dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos, 
reuniram-se na sala 2.36, do Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. Roberto Pires 
Calazans Matos, os Docentes, Profa. Andréia Malacarne e Prof. Douglas Marcos Ferreira; os 
representantes dos Técnicos-Administrativos, Daniele Patury do Nascimento, Luciana Marina 
das Neves Teixeira e Jacqueline Almeida Silva, todos membros da Comissão Própria de 
Avaliação (CPA) nomeados pela Portaria nº 614, de 16 de outubro de 2018. Não 
compareceram: os Docentes Profa. Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel e Prof. Bezamat de 
Souza Neto (suplente); os representantes dos Técnicos-Administrativos, Gabriela Calsavara e 
Marcelo Soares Cotta (suplente); os representantes da Sociedade Civil, Janaina Faria Cardoso 
Maia e Jackson de Souza Vale (suplente); os representantes dos Discentes, Daniela Marras 
Dias de Souza, Gabriel Miranda Franco e Matheus Prenassi (suplente). Justificaram suas 
ausências, via correio eletrônico, antecipadamente: a Docente Profa. Kelly Beatriz Vieira 
Torres Dozinel; a Técnica-Administrativa Gabriela Calsavara; a representante da Sociedade 
Civil Janaina Faria Cardoso Maia. O Presidente, Prof. Roberto Pires Calazans de Matos, deu 
início à reunião, às treze horas e quarenta e cinco minutos, agradecendo a presença de todos. 
Agradeceu, também, a todos os membros que estiveram presentes na reunião com a Comissão 
Externa de avaliação do curso de Administração Pública, realizada no dia vinte e dois de 
outubro de dois mil e dezenove; e, informou que o curso recebeu uma excelente avaliação. 
Anunciou, em seguida, as justificativas de ausências dos membros efetivos e solicitou a 
leitura da Ata da I Reunião Ordinária, realizada aos vinte e dois dias do mês de outubro de 
dois mil e dezoito. Após a leitura, a referida Ata foi aprovada por todos os presentes. Foi 
comunicado a todos a criação do grupo de endereços eletrônicos da CPA, buscando facilitar a 
comunicação entre os membros da Comissão. Também foi informado que o secretário da 
CPA, Ricardo Resende, estará de férias nas seguintes datas: primeiro período – de dois a onze 
de janeiro; e, segundo período – de onze de fevereiro a dois de março de dois mil de 
dezenove. Imediatamente, passando aos itens de pauta, o Presidente solicitou que todos os 
Grupos de Trabalho apresentassem suas sugestões de alterações nos questionários para a 
Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2018. Entre as principais alterações, destacaram-se: 
reorganização dos itens relacionados à saúde do servidor, com avaliação específica para cada 
um dos serviços; alteração da nomenclatura do programa PROSER para Programa de 
Qualificação e Educação Profissional dos Servidores da UFSJ (PQUALIS); separação de 
questões específicas para avaliação dos Órgãos Colegiados e Órgãos Deliberativos 
Intermediários; avaliação do memorando eletrônico como meio de comunicação; avaliação 
específica dos critérios e dispositivos para progressão funcional; reformulação das questões 
relacionadas às bibliotecas; reorganização das modalidades de cursos de pós-graduação e do 
tempo de curso correspondente; avaliação do Programa de Bolsas da UFSJ para a pós-
graduação; exclusão dos itens relacionados à DICON e ao POSGRAD para avaliação dos 
discentes de pós-graduação; inclusão da avaliação das secretarias e dos Colegiados de pós-
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graduação. Por fim, o Presidente lembrou a todos que a Pesquisa será realizada até o dia 
dezoito de fevereiro de dois mil e dezenove; e que o relatório de autoavaliação deverá ser 
elaborado do dia dezenove ao dia trinta e um de março, quando deverá ser enviado no Sistema 
e-MEC. Ficou definido que a próxima reunião da CPA deverá ocorrer na primeira semana de 
fevereiro de dois mil e dezenove, com convocação específica a ser enviada oportunamente. 
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, 06 de novembro de 2018. 

 

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


