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MEMÓRIA DA VIII REUNIÃO ORDINÁRIA DE ACOMPANHAMENTO 
DE TRABALHOS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA – 
2016/2018, NOMEADA PELA PORTARIA UFSJ Nº 563, de 27 de julho de 

2016. 

 
 
Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às quatorze horas, reuniram-se na sala 
2.32A, do Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. Afonso de Alencastro Graça Filho, o 
Docente Prof. Douglas Marcos Ferreira e as representantes dos Técnicos-Administrativos 
Daniele Patury do Nascimento e Conceição Assis de Souza Santos, todos membros da 
Comissão Própria de Avaliação (CPA). Não compareceram: os Docentes Prof. Luis Fernando 
Soares e Prof. Bezamat de Souza Neto (suplente); os Técnicos-Administrativos Márcio 
Eugênio Silva Moreira e Luciana Marina das Neves Teixeira (suplente); os representantes da 
Sociedade Civil, Sr. Sálvio Humberto Penna e Sra. Renata Maria dos Santos Neves 
(suplente); e os representantes dos Discentes, Gabriel Rodrigues Costa, Mayk Rodrigues de 
Andrade e Bruno da Silva Marques (suplente). O Presidente, Prof. Afonso de Alencastro 
Graça Filho, deu início à reunião, às quatorze horas e quinze minutos, anunciando a ausência 
justificada do Prof. Luis Fernando Soares por motivos de saúde. Apresentou em seguida, o 
pedido e a Portaria nº 225, de 20 de abril do corrente ano, de exoneração do Prof. Márcio 
Falcão dos Santos Barroso. Passando aos itens de pauta, Prof. Afonso iniciou a leitura e a 
discussão das propostas de resoluções em substituição das nº 004, de 10 de novembro de 2004 
e nº 006, de 24 de janeiro de 2005, a serem submetidas ao CONSU. Entre as principais 
alterações, destacam-se: inserção de artigo próprio para regular a criação das subcomissões 
setoriais; garantia da autonomia da CPA em relação a conselhos e demais órgãos da 
instituição, em cumprimento da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004; e, definições sobre a 
elaboração dos projetos de autoavaliação institucional bianuais. Com a leitura, foram 
identificados pequenos ajustes ortográficos e gramaticais que, imediatamente foram 
corrigidos. Após as leituras e discussões, foram apresentadas as justificativas que deverão 
acompanhar as referidas propostas, cuja transcrição segue: “A presente proposta tem por 
principais motivações as necessárias adequações das Resoluções nº 004, de 10 de novembro 
de 2004 e 006, de 24 de janeiro de 2005, à legislação federal vigente, sobretudo a Lei nº 
10.861, de 14 de abril de 2004, que trata das instituição do Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (SINAES) e da obrigatoriedade da criação das Comissões Próprias de 
Avaliação (CPA) em cada Instituição de Ensino Superior (IES). Desta forma, a CPA 
considerou que as Resoluções em questão – e suas diversas alterações – não mais dão conta 
de contemplar as necessidade que a dinâmica de sua organização solicita, tendo em vista que 
suas formas e procedimentos de atuação tendem a se adequar às transformações no contexto e 
área de atuação da UFSJ. Nas resoluções anteriores, não se observava o disposto no inciso II 
do Art. 11 da supracitada Lei, cujo teor explicita a necessidade que seja garantida a ‘atuação 
autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na instituição de 
educação superior’. Além desta questão principal, a ausência de regras específicas e claras em 
relação á composição e funcionamento das subcomissões a serem instituídas nos Campi fora 
de sede, também motiva a presente proposta. Essas subcomissões se tornam estratégicas para 
o trabalho da CPA nos Campi fora de sede, em especial, melhorando a sua estrutura de 
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funcionamento e atendimento às demandas avaliativas externas e internas”. Após a leitura das 
justificativas e tendo sido finalizadas as discussões, as propostas foram aprovadas por 
unanimidade e deverão seguir para votação no CONSU. Quanto aos demais itens de pauta, 
sobretudo em relação à elaboração do instrumento padrão para avaliação dos cursos de 
graduação da UFSJ e ao cronograma de realização dos seminários de divulgação dos 
resultados da pesquisa de autoavaliação 2017 nos Campi da UFSJ, o Prof. Afonso lembrou a 
todos sobre a aproximação do término do mandato 2016/2018, no próximo dia 31 de julho do 
corrente ano. Segundo o Presidente, não haveria tempo hábil para efetivação das referidas 
ações, mas que as indicações seriam feitas para o próximo mandato, tendo em vista a 
importância e a urgência dos temas em questão. Agradecendo pelo comprometimento e 
atuação de todos os membros, sobretudo aos que encerrariam suas participações na CPA, em 
razão do impedimento da terceira recondução, não havendo mais a tratar, o Presidente se 
colocou à disposição e encerrou a reunião, às dezesseis horas e trinta 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 presentes. 

 

São João del-Rei, 04 de julho de 2018. 

 

 
Prof. Afonso de Alencastro Graça Filho (Presidente)_________________________________  
 
Prof. Douglas Marcos Ferreira___________________________________________________ 
 
Prof. Luis Fernando Soares   -  Ausência Justificada 
 
Prof. Bezamat de Souza Neto - Suplente 
 
Conceição Assis de Souza Santos________________________________________________ 
 
Daniele Patury do Nascimento___________________________________________________ 
 
Luciana Marina das Neves Teixeira   -  Suplente 
 
Márcio Eugênio Silva Moreira  -  Ausente 
 
Gabriel Rodrigues Costa - Ausente 
 
Mayk Rodrigues de Andrade - Ausente 
 
Bruno da Silva Marques - Suplente 
 
Sálvio Humberto Penna - Ausente 
 
Renata Maria dos Santos Neves - Suplente 


