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MEMÓRIA DA IV REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 
ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO – CPA – 2018/2020, NOMEADA PELAS PORTARIAS UFSJ Nº 
614, de 16 DE OUTUBRO DE 2018, Nº 639, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018 e 

Nº 244, DE 08 DE JUNHO DE 2020. 

 
 
Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às nove horas, reuniram-se por 
videoconferência, via Google Meet, o Presidente Prof. Carlos Alberto da Silva Junior, os 
Docentes, Prof. Douglas Marcos Ferreira, Profa. Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel e Prof. 
Bezamat de Souza Neto (suplente); os representantes dos Técnicos-Administrativos, Daniele 
Patury do Nascimento, Gabriela Calsavara, Jacqueline Almeida Silva, Luciana Marina Teixeira 
das Neves e Marcelo Soares Cotta (suplente); e, o representante da Sociedade Civil, Jackson de 
Souza Vale, todos membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA) nomeados pelas Portarias 
nº 614, de 16 de outubro de 2018; e, nº 244, de 08 de junho de 2020. Não participou: a 
representante da Sociedade Civil, Janaína Faria Cardoso Maia (suplente). O Presidente, Prof. 
Carlos Alberto, deu início à reunião, às nove horas e cinco minutos, agradecendo a presença de 
todos e colocando a pauta em discussão. Não havendo nenhum outro assunto sugerido pelos 
participantes, os itens de pauta foram aprovados. Em seguida, passou aos seguintes informes: 1. 
A empresa e-SIG, responsável pelo sistema SIGAA, encaminhou formulário para implantação do 
módulo “Avaliação Institucional”. 2. Adriana Amorim informou que ainda não foi definida a 
nova data para entrega do Relatório de Autoavaliação Institucional 2019, segundo informações 
do MEC. 3. O relator do processo da minuta de resolução no CONSU ainda não fez contato. A 
Ata da X Reunião Ordinária realizada no último dia 12, encaminhada a todos os membros da 
CPA, será discutida e votada na próxima reunião ordinária agendada para o dia 09 de setembro. 
Após os informes, o Presidente passou ao segundo item da pauta, a saber: discussão e definição 
do questionário a ser aplicado no ato da inscrição dos discentes para o semestre remoto. A fim de 
organizar os procedimentos, o Presidente solicitou que os membros da subcomissão responsável 
pela elaboração das propostas de questionários, Prof. Douglas Ferreira e Daniele Patury, se 
manifestassem apontando as questões que julgassem pertinentes e que, em seguida, o 
questionário de cada um dos segmentos fosse apreciado e votado. A subcomissão informou que 
foi realizada reunião com o servidor Roosevelt do NTINF para que fossem resolvidas todas as 
questões referentes à execução da pesquisa, sobretudo em razão do tempo hábil para 
implementação dos questionários no sistema de inscrição periódica. Diante da impossibilidade 
justificada pelo referido servidor, a pesquisa será aplicada via Google Forms e será por adesão 
dos segmentos da comunidade acadêmica. Os links de acesso à pesquisa deverão ser 
encaminhados para divulgação o mais rápido possível. A subcomissão informou que Roosevelt 
se colocou à disposição para ajudar no que for necessário, incluindo a divulgação da pesquisa em 
todas as plataformas e sistemas da UFSJ. Feitas a apresentação, a apreciação e a discussão, 
foram aprovados todos os instrumentos que estão apresentados no Anexo I desta Ata. Passando 
ao próximo item da pauta, o Presidente informou que a Assessora de Comunicação da UFSJ, 
Cibele Moraes, foi convidada a participar desta reunião, a fim de que a CPA possa apresentar as 
demandas relacionadas à divulgação da pesquisa para o período emergencial. Foram definidos as 
seguintes questões e procedimentos: 1. a divulgação nas redes sociais oficiais da UFSJ, 
sobretudo Facebook e Instagram, é fundamental para que toda a comunidade acesse mais 
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facilmente; 2. a pesquisa ficará disponível até o dia 27 de setembro, de maneira a contemplar as 
duas primeiras semanas de aula do semestre emergencial; 3. é importante ressaltar que os 
questionários são sintéticos e não fazem parte dos processos de autoavaliação institucional 
coordenados pela CPA anualmente; 4. deixar claro que o objetivo é avaliar especificamente as 
expectativas e as dificuldades em relação à nova forma de atividade de ensino; 5. além das redes 
sociais, a pesquisa será divulgada no SIGRH, no Campus Virtual, na Minha UFSJ, na página da 
inscrição para o semestre remoto, na página da UFSJ, também via correio eletrônico, via boletim 
oficial, via e-mail para os colaboradores terceirizados, na página do ensino remoto etc.; 6. a 
frequência da divulgação deverá ser alta, visando alcançar o maior número de pessoas; 7. será 
disponibilizado um link permanente na página da CPA, no site da UFSJ; 8. os membros da 
subcomissão serão os contatos da CPA com a ASCOM. Quanto ao terceiro item da pauta, 
ficaram definidos os seguintes Grupos de Trabalho para adaptação dos questionários da Pesquisa 
de Autoavaliação Institucional 2020: GT para revisão dos questionários dos docentes – Prof. 
Douglas, Prof. Kelly, Prof. Bezamat e Jackson; GT para revisão dos questionários dos técnicos-
administrativos – Daniele, Gabriela, Jacqueline, Luciana e Marcelo. Ficou definido que na 
próxima reunião ordinária os GT deverão apresentar suas propostas, para discussão e votação. 
Aprovados os questionários dos docentes e técnicos-administrativos, serão definidos novos GT 
para revisão dos questionários dos discentes de graduação presencial, dos discentes de graduação 
EAD, dos discentes de pós-graduação stricto sensu e dos discentes egressos. Não havendo mais a 
tratar, o Presidente agradeceu a todos pela participação e encerrou a reunião às doze horas e 
cinco 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 participantes. 

 

São João del-Rei, 19 de agosto de 2020. 

 

Prof. Carlos Alberto da Silva Junior (Presidente)_______________________________________ 
 
Prof. Douglas Marcos Ferreira_____________________________________________________ 
 
Profa. Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel___________________________________________ 
 
Prof. Bezamat de Souza Neto (suplente) _____________________________________________ 
 
Daniele Patury do Nascimento_____________________________________________________ 
 
Gabriela Calsavara______________________________________________________________ 
 
Jacqueline Almeida Silva_________________________________________________________ 
 
Luciana Marina das Neves Teixeira_________________________________________________ 
 
Marcelo Soares Cotta (suplente)____________________________________________________ 
 
Jackson de Souza Vale___________________________________________________________ 
 
Janaina Faria Cardoso Maia (suplente)  – ausente
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ANEXO I 

 
Questionários para a Pesquisa 1º Período Remoto Emergencial 

 
Discentes de Graduação / Discentes de Pós-Graduação 

 
Texto de abertura: 
“Pesquisa CPA/UFSJ - 1º Período Remoto Emergencial 
A Comissão Própria de Avaliação da UFSJ (CPA) quer saber suas expectativas para o 1º Período Remoto 
Emergencial. 
Discente, sua participação é muito importante! 
Tempo estimado: 3 minutos.” 
 
1. Endereço de e-mail: 

[tipo de questão: caixa de texto] 
 
2. Qual é o seu número de matrícula? 
 [tipo de questão: caixa de texto - apenas números] 
 
3. Você é discente de: 

[tipo de questão: múltipla escolha] 
Respostas possíveis: 
Graduação 
Pós-Graduação 

  
4a. Em qual curso você está matriculado? 
 [tipo de questão: lista suspensa] 

Condicional: se discente de graduação 
Respostas possíveis: 
*Lista de todos os Cursos de Graduação 

 
4b. Em qual programa de pós-graduação você está matriculado? 
 [tipo de questão: lista suspensa] 
 Condicional: se discente de pós-graduação 

Respostas possíveis: 
*Lista de todos os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 

 
5. Você possui alguma diferença funcional? 
 [tipo de questão: múltipla escolha] 

Respostas possíveis: 
Sim 
Não 
 

Texto adicional: 
"Para designar as pessoas com deficiência, independentemente do tipo ou grau da deficiência, utilizam-se os 
termos 'diversidade funcional' e 'diferença funcional', que não enfatizam os aspectos negativos, comum na 
terminologia vigente." 
(Fonte: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702009000300009) 
 
6a. Sobre o 1º Período Remoto Emergencial, avalie suas expectativas: 

[tipo de questão: grade de múltipla escolha] 
Condicional: se possui alguma diferença funcional 

 



4 

 

Quanto à acessibilidade das plataformas/programas/apps 
Quanto à relação ensino-aprendizagem 
Quanto ao suporte técnico a ser disponibilizado pela UFSJ 
Quanto ao acesso aos materiais didáticos (videoaulas, apostilas digitais, listas de exercícios etc.) 
Quanto aos canais de comunicação entre discente e docente 
Quanto à capacitação oferecida pela UFSJ 
Quanto ao impacto na sua qualidade de vida (saúde mental, física e social) 
 
Respostas possíveis: 
Expectativas boas 
Expectativas ruins 
Indiferente 
Sem condições de responder 

 
7a. Sobre o 1º Período Remoto Emergencial, qual o nível de dificuldade que você tem encontrado: 

[tipo de questão: grade de múltipla escolha] 
Condicional: se possui alguma diferença funcional 

 
Quanto à acessibilidade das plataformas/programas/apps 
Quanto ao acesso à internet 
Quanto ao acesso a computadores, tablets, smartphones, webcam e/ou outros 
Quanto aos programas/apps de acesso 
 
Respostas possíveis: 
Muita dificuldade 
Pouca dificuldade 
Nenhuma dificuldade 
Sem condições de responder 

 
6b. Sobre o 1º Período Remoto Emergencial, avalie suas expectativas: 

[tipo de questão: grade de múltipla escolha] 
Condicional: se não possui diferença funcional 

 
Quanto à relação ensino-aprendizagem 
Quanto ao suporte técnico a ser disponibilizado pela UFSJ 
Quanto ao acesso aos materiais didáticos (videoaulas, apostilas digitais, listas de exercícios etc.) 
Quanto aos canais de comunicação entre discente e docente 
Quanto à capacitação oferecida pela UFSJ 
Quanto ao impacto na sua qualidade de vida (saúde mental, física e social) 
 
Respostas possíveis: 
Expectativas boas 
Expectativas ruins 
Indiferente 
Sem condições de responder 

 
7b. Sobre o 1º Período Remoto Emergencial, qual o nível de dificuldade que você tem encontrado: 

[tipo de questão: grade de múltipla escolha] 
Condicional: se não possui diferença funcional 

 
Quanto ao acesso à internet 
Quanto ao acesso a computadores, tablets, smartphones, webcam e/ou outros 
Quanto aos programas/apps de acesso 
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Respostas possíveis: 
Muita dificuldade 
Pouca dificuldade 
Nenhuma dificuldade 
Sem condições de responder 

 
Texto de encerramento: 
“Para conhecer o trabalho da CPA acesse: https://ufsj.edu.br/cpa-ufsj/ 
A CPA agradece por sua participação.” 

 
 
 

Docentes 
 

Texto de abertura: 
“Pesquisa CPA/UFSJ - 1º Período Remoto Emergencial 
A Comissão Própria de Avaliação da UFSJ (CPA) quer saber suas expectativas para o 1º Período Remoto 
Emergencial. 
Docente, sua participação é muito importante! 
Tempo estimado: 3 minutos.” 
 
1. Endereço de e-mail: 

[tipo de questão: caixa de texto] 
 
2. Qual é a sua matrícula SIAPE? 
 [tipo de questão: caixa de texto - apenas números] 
 
3. Em qual Departamento/Centro você está lotado? 
 [tipo de questão: lista suspensa] 

Respostas possíveis: 
 *Lista de todos os Departamentos e o Campus Centro-Oeste Dona Lindu 
 
4. Você possui alguma diferença funcional? 
 [tipo de questão: múltipla escolha] 

Respostas possíveis: 
Sim 
Não 
 

Texto adicional: 
"Para designar as pessoas com deficiência, independentemente do tipo ou grau da deficiência, utilizam-se os 
termos 'diversidade funcional' e 'diferença funcional', que não enfatizam os aspectos negativos, comum na 
terminologia vigente." 
(Fonte: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702009000300009) 
 
5a. Sobre o 1º Período Remoto Emergencial, avalie suas expectativas: 

[tipo de questão: grade de múltipla escolha] 
Condicional: se possui alguma diferença funcional 

 
Quanto à acessibilidade das plataformas/programas/apps 
Quanto à relação ensino-aprendizagem 
Quanto ao suporte técnico a ser disponibilizado pela UFSJ 
Quanto ao acesso aos materiais didáticos (videoaulas, apostilas digitais, listas de exercícios etc.) 
Quanto aos canais de comunicação entre docente e discente 
Quanto aos canais de comunicação entre docente e técnico-administrativo/colaborador terceirizado 
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Quanto à capacitação oferecida pela UFSJ 
Quanto ao impacto na sua qualidade de vida (saúde mental, física e social) 
 
Respostas possíveis: 
Expectativas boas 
Expectativas ruins 
Indiferente 
Sem condições de responder 

 
6a. Sobre o 1º Período Remoto Emergencial, qual o nível de dificuldade que você tem encontrado: 

[tipo de questão: grade de múltipla escolha] 
Condicional: se possui alguma diferença funcional 

 
Quanto à acessibilidade das plataformas/programas/apps 
Quanto ao acesso à internet 
Quanto ao acesso a computadores, tablets, smartphones, scanner e/ou outros 
Quanto aos programas/apps de acesso 
 
Respostas possíveis: 
Muita dificuldade 
Pouca dificuldade 
Nenhuma dificuldade 
Sem condições de responder 

 
5b. Sobre o 1º Período Remoto Emergencial, avalie suas expectativas: 

[tipo de questão: grade de múltipla escolha] 
Condicional: se não possui diferença funcional 

 
Quanto à relação ensino-aprendizagem 
Quanto ao suporte técnico a ser disponibilizado pela UFSJ 
Quanto ao acesso aos materiais didáticos (videoaulas, apostilas digitais, listas de exercícios etc.) 
Quanto aos canais de comunicação entre docente e discente 
Quanto aos canais de comunicação entre docente e técnico-administrativo/colaborador terceirizado 
Quanto à capacitação oferecida pela UFSJ 
Quanto ao impacto na sua qualidade de vida (saúde mental, física e social) 
 
Respostas possíveis: 
Expectativas boas 
Expectativas ruins 
Indiferente 
Sem condições de responder 

 
6b. Sobre o 1º Período Remoto Emergencial, qual o nível de dificuldade que você tem encontrado: 

[tipo de questão: grade de múltipla escolha] 
Condicional: se não possui diferença funcional 

 
Quanto ao acesso à internet 
Quanto ao acesso a computadores, tablets, smartphones, scanner e/ou outros 
Quanto aos programas/apps de acesso 
 
Respostas possíveis: 
Muita dificuldade 
Pouca dificuldade 
Nenhuma dificuldade 
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Sem condições de responder 
 
Texto de encerramento: 
“Para conhecer o trabalho da CPA acesse: https://ufsj.edu.br/cpa-ufsj/ 
A CPA agradece por sua participação.” 

 
 

Técnicos-Administrativos / Colaboradores Terceirizados 
 

Texto de abertura: 
“Pesquisa CPA/UFSJ - 1º Período Remoto Emergencial 
A Comissão Própria de Avaliação da UFSJ (CPA) quer saber suas expectativas para o 1º Período Remoto 
Emergencial. 
Sua participação é muito importante! 
Tempo estimado: 3 minutos.” 
 
1. Endereço de e-mail: 

[tipo de questão: caixa de texto] 
 
2. Você é? 
 [tipo de questão: múltipla escolha] 

Respostas possíveis: 
Técnico-Administrativo 
Colaborador Terceirizado 

 
3a. Qual é a sua matrícula SIAPE? 

[tipo de questão: caixa de texto - apenas números] 
Condicional: se técnico-administrativo 

 
3b. Qual é o seu CPF? 

[tipo de questão: caixa de texto - apenas números] 
Condicional: se colaborador terceirizado 

 
4. Qual é a sua unidade de lotação? 

[tipo de questão: caixa de texto] 
 
5. Onde está localizada a sua unidade de lotação? 

[tipo de questão: múltipla escolha] 
Respostas possíveis: 
Campus Alto Paraopeba 
Campus Centro-Oeste Dona Lindu 
Campus Dom Bosco 
Campus Santo Antônio 
Campus Sete Lagoas 
Campus Tancredo Neves 
Centro Cultural da UFSJ 
Centro de Referência Musicológica José Maria Neves – CEREM 
Fortim dos Emboabas 
Outro 

 
6. Você possui alguma diferença funcional? 
 [tipo de questão: múltipla escolha] 

Respostas possíveis: 
Sim 
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Não 
 

Texto adicional: 
"Para designar as pessoas com deficiência, independentemente do tipo ou grau da deficiência, utilizam-se os 
termos 'diversidade funcional' e 'diferença funcional', que não enfatizam os aspectos negativos, comum na 
terminologia vigente." 
(Fonte: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702009000300009) 
 
7a. Sobre o 1º Período Remoto Emergencial, avalie suas expectativas: 

[tipo de questão: grade de múltipla escolha] 
Condicional: se possui alguma diferença funcional 

 
Quanto à acessibilidade das plataformas/programas/apps 
Quanto ao impacto nas demandas de trabalho com relação ao início do período emergencial remoto 
Quanto ao suporte técnico a ser disponibilizado pela UFSJ 
Quanto aos canais de comunicação com os discentes 
Quanto aos canais de comunicação com os docentes 
Quanto aos canais de comunicação com os seus pares 
Quanto à capacitação oferecida pela UFSJ 
Quanto ao impacto na sua qualidade de vida (saúde mental, física e social) 
 
Respostas possíveis: 
Expectativas boas 
Expectativas ruins 
Indiferente 
Sem condições de responder 

 
8a. Sobre o 1º Período Remoto Emergencial, qual o nível de dificuldade que você tem encontrado: 

[tipo de questão: grade de múltipla escolha] 
Condicional: se possui alguma diferença funcional 

 
Quanto à acessibilidade das plataformas/programas/apps 
Quanto ao acesso à internet 
Quanto ao acesso a computadores, tablets, smartphones, impressora, scanner e/ou outros 
Quanto aos programas/apps de acesso 
 
Respostas possíveis: 
Muita dificuldade 
Pouca dificuldade 
Nenhuma dificuldade 
Sem condições de responder 

 
7b. Sobre o 1º Período Remoto Emergencial, avalie suas expectativas: 

[tipo de questão: grade de múltipla escolha] 
Condicional: se não possui diferença funcional 

 
Quanto ao impacto nas demandas de trabalho com relação ao início do período emergencial remoto 
Quanto ao suporte técnico a ser disponibilizado pela UFSJ 
Quanto aos canais de comunicação com os discentes 
Quanto aos canais de comunicação com os docentes 
Quanto aos canais de comunicação com os seus pares 
Quanto à capacitação oferecida pela UFSJ 
Quanto ao impacto na sua qualidade de vida (saúde mental, física e social) 
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Respostas possíveis: 
Expectativas boas 
Expectativas ruins 
Indiferente 
Sem condições de responder 

 
8b. Sobre o 1º Período Remoto Emergencial, qual o nível de dificuldade que você tem encontrado: 

[tipo de questão: grade de múltipla escolha] 
Condicional: se não possui diferença funcional 

 
Quanto ao acesso à internet 
Quanto ao acesso a computadores, tablets, smartphones, impressora, scanner e/ou outros 
Quanto aos programas/apps de acesso 
 
Respostas possíveis: 
Muita dificuldade 
Pouca dificuldade 
Nenhuma dificuldade 
Sem condições de responder 

 
Texto de encerramento: 
“Para conhecer o trabalho da CPA acesse: https://ufsj.edu.br/cpa-ufsj/ 
A CPA agradece por sua participação.” 

 
 
 


