
MEMÓRIA DA VIII 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 quinze dias do mês de outubro de dois mil  e dezenove, às treze horas e trinta minutos,
reuniram-se na  Sala de Reuniões da Reitoria,  do Campus Santo Antônio,  o  Presidente Prof.
Roberto Pires Calazans Matos, o Docente, Prof. Douglas Marcos Ferreira; os representantes dos
Técnicos-Administrativos,  Daniele Patury do Nascimento,  Jacqueline Almeida Silva,  Luciana
Marina 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
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); a representante dos
Técnicos-Administrativos  Gabriela  Calsavara;  e,  a  representante  da  Sociedade  Civil,  Janaína
Faria Cardoso Maia (suplente). Justificou sua ausência, via correio eletrônico, antecipadamente:
Profa.  Kelly  Beatriz  Vieira  Torres  Dozinel,  por  motivos de incompatibilidade de agenda.  O
Presidente, Prof. Roberto Pires Calazans de Matos, deu início à reunião, às treze horas e quarenta
minutos,  agradecendo  a  presença  de  todos  e  solicitando  a  leitura  da  Ata  da  VII  Reunião
Ordinária, que foi aprovada por unanimidade. Foi apresentada a Portaria nº 412, de 09 de agosto
de 2019 que exonera a pedido a Profa. Andréia Malacarne e altera a condição dos membros
Jackson  Vale  e  Janaína  Maia,  para  efetivo  e  suplente,  respectivamente,  conforme  também
solicitado pelos referidos membros. Em seguida, o Presidente elencou os dois principais assuntos
a serem tratados, a saber: avaliação sobre os Seminários nos Campi e preparação para a Pesquisa
2019.  Quanto  ao  primeiro  ponto,  Prof.  Roberto  lembrou  que  a  participação  da  comunidade
acadêmica nos Seminários de Autoavaliação 2019 esteve muito aquém do esperado em todos os
Campi da UFSJ. Entre as principais questões que podem ter influenciado, citou a mudança da
data de realização do evento no Campus Centro-Oeste que, em razão do adiamento de todo o
cronograma de realização dos Seminários definido na última reunião, acabou não tendo local
disponível. Destacou, entretanto, que a própria iniciativa de devolução dos resultados para todos
os segmentos da comunidade já é um marco para uma atuação cada vez mais consistente da CPA
e que vai além da mera obrigatoriedade da Autoavaliação Institucional. Luciana Neves reforçou
que o importante é que a comunidade tenha um retorno da sua participação na Pesquisa e que se
conscientize sobre a validade da autoavaliação. Prof. Douglas ressaltou que a colaboração da
ASCOM poderia ter sido maior, de maneira a divulgar especialmente nas redes sociais da UFSJ,
tendo em vista o acesso dos discentes, sobretudo no Facebook e Instagram. Prof. Roberto citou
que a maior participação ocorreu no Campus Dom Bosco, seguido pelo Campus Sete Lagoas. No
total, foram os seguintes números de participações: discentes graduação – 35; discentes de pós-
graduação – 01; docentes – 20; e, técnicos-administrativos – 14. Em seguida, foi apresentado o
modelo para os certificados de participação, tendo sido aprovado por todos. Quanto ao meio de
distribuição (digital ou impresso) dos certificados, Prof. Roberto destacou que a CPA não possui
um “centro de custo”, havendo necessidade de se apresentar a demanda à Reitoria, a fim de que
sejam disponibilizados os recursos  para confecção, preferencialmente no Setor de Gráfica da
UFSJ. Lembrou,  ainda,  que foi  pelo centro de custo da Vice-Reitoria  que os banners  foram
viabilizados. Dessa forma, é necessário aguardar o retorno do Prof. Valdir Mano, Vice-Reitor, a
fim que  seja solicitada  a  produção  dos referidos  certificados.  Ficou decidido,  portanto,  que,
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assim que possível,  todos  os  membros serão  devidamente  informados  e  a  questão  voltará  à
discussão para as definições necessárias. Passando ao segundo ponto, quanto à preparação dos
questionários para a próxima Pesquisa, foram definidos os seguintes pontos principais, baseados
nas discussões dos Seminários e nas sugestões apresentadas na Pesquisa de 2018: avaliação das
coerências entre o PDI 2014/2018 e as ações da UFSJ; participação dos segmentos na elaboração
do PDI 2019/2023; espaços  para  comentários,  sugestões,  reclamações  e  elogios,  no final  do
questionário; reestruturação dos questionários em compactos e completos; avaliação separada
para  Restaurante  Universitário  e  Cantina/Lanchonete/Trailer;  inserção  no  questionário  dos
docentes, de avaliação de incubadoras de empresas e Empresas Juniores; inserção de questão
para  identificar  se  existe  ou  não  serviços/atendimentos  para  a  saúde  do  servidor,  antes  da
avaliação de cada serviço/atendimento. Em seguida, foi definido o cronograma de trabalho para
os próximos meses, a saber: 15/10 a 06/11 – revisão dos questionários; 07 a 17/11 – preparação
dos  questionários  na  Plataforma  Moodle;  18/11  –  início  da  Pesquisa  de  Autoavaliação;
07/02/2020 – término da Pesquisa; 10/02 a 31/03/2020 – elaboração do Relatório 2019. Por fim,
ficou definido que os Grupos de Trabalho serão os mesmos da elaboração do Relatório 2018.
Quanto  ao  cronograma  de  atividades  e  demais  questões  relacionadas  à  reestruturação  dos
questionários,  serão tratadas via e-mail, a fim de dinamizar os processos. A próxima reunião
ordinária será agendada posteriormente, a depender do andamento das atividades. Não havendo
mais a tratar, o Presidente 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, 15 de outubro de 2019.

Prof. Roberto Pires Calazans Matos (Presidente)____________________________________ 

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 –  ausente

Jacqueline Almeida Silva_______________________________________________________ 

Luciana Marina das Neves Teixeira_______________________________________________

Marcelo Soares Cotta (suplente)_________________________________________________

Jackson de Souza Vale_________________________________________________________

Janaina Faria Cardoso Maia (suplente) –  ausente

2


