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MEMÓRIA DA III REUNIÃO ORDINÁRIA DE ACOMPANHAMENTO DE 
TRABALHOS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA - 2016, 

NOMEADA PELA PORTARIA UFSJ Nº 563, de 27 de julho de 2016. 

 
 
Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e dezessete, às quatorze horas, reuniram-se 
na sala 2.32A, do Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. Afonso de Alencastro Graça 
Filho, os Docentes Prof. Luis Fernando Soares e Prof. Douglas Marcos Ferreira; os Técnicos-
Administrativos Conceição Assis de Souza Santos; Daniele Patury do Nascimento; Márcio 
Eugênio Silva Moreira; Maria Mônica dos Reis Mondaini e Ana Alice Almeida Reis, todos 
membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA). Não compareceram: os Docentes Prof. 
Márcio Falcão Santos Barroso e Prof. Bezamat de Souza Neto (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, deu início à reunião elencando os itens de pauta, dos quais destacou as definições 
quanto à estrutura do Relatório de Autoavaliação Institucional 2016. Passou-se, em seguida, à 
leitura da ata da II Reunião Ordinária, que foi aprovada por unanimidade e assinada por todos 
os presentes. Prof. Afonso ressaltou a importância de se desenvolver as análises dos 
resultados da pesquisa, num trabalho sintético e informativo, cuja expressão é o Relatório 
Final. Lembrou a todos sobre o curto prazo de tempo de que a CPA dispõe para conclusão das 
atividades de elaboração do referido relatório. Destacando que todo o trabalho deverá ser 
concluído até o próximo dia trinta e um de março, para a necessária postagem do relatório na 
Plataforma e-MEC. Passando ao primeiro item de pauta, o Presidente fez questão de reafirmar 
o compromisso da CPA em construir um relatório sintético, cuja principal característica seja a 
de um instrumento facilitador da comunicação com a comunidade acadêmica. Lembrou, 
ainda, que a devolução dos resultados pode ser um elemento fundamental para o aumento da 
participação dos segmentos, nas pesquisas de autoavaliação. Adiantando discussões futuras, 
Prof. Afonso citou as seguintes ações a serem desenvolvidas pela CPA nos próximos meses: a 
primeira está relacionada à reformulação do relatório de autoavaliação, numa espécie de 
síntese; a segunda, relacionada às estratégias de divulgação dos resultados da pesquisa 2016, é 
a composição de subcomissões nos Campi fora de sede, com participação paritária dos 
segmentos discente, docente e técnico-administrativo. Tais subcomissões atuariam na 
divulgação do relatório, com a realização de seminários e afins, em cada um dos Campi da 
UFSJ. Márcio Eugênio falou sobre a necessidade de se pensar na avaliação dos cursos de 
graduação da Universidade, destacando que essa é uma das funções da CPA. Prof. Afonso 
disse estar aguardando o momento oportuno para que possam ser discutidas todas as 
providências acerca da avaliação de cursos, o que provavelmente deve acontecer a partir do 
segundo semestre deste ano. O Presidente ainda destacou que foram realizadas mudanças 
substanciais na avaliação discente realizada todos os anos no período das inscrições 
periódicas. Voltando às definições acerca do relatório, Prof. Afonso explicou que todas as 
respostas descritivas dos questionários foram tabuladas, preservando-se apenas aquelas 
relacionadas a sugestões de melhorias dos referidos instrumentos de coleta de dados. Passou, 
em seguida a destacar questões sobre os conteúdos do relatório final, das quais destacaram-se: 
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o atendimento aos parâmetros do SINAES; a construção de uma análise que leve em 
consideração os processos avaliativos anteriores, sobretudo do ano de 2015, promovendo um 
exercício de comparação e análise histórica dos resultados das pesquisas de autoavaliação 
institucional. Quanto à forma do relatório, o Presidente sugeriu que fossem realizadas, para 
cada eixo temático: apresentação dos resultados; análise crítica e considerações sobre o eixo 
em questão. Conceição lembrou que o cronograma de elaboração dos relatórios de 
autoavaliação institucional define que o referente ao ano de 2016 será o último relatório 
parcial do atual ciclo de avaliação institucional, conforme definido em normativa específica, 
datada de setembro de 2014. Prof. Luis Fernando ressaltou que o próximo relatório será na 
versão integral, coincidindo com a elaboração do novo PDI da UFSJ. Prof. Luis Fernando 
ainda defendeu que uma utilização programada do período de abril a setembro de cada ano, 
poderá permitir que sejam produzidos novos conhecimentos, a partir dos dados das pesquisas 
de autoavaliação institucional. Prof. Afonso completou dizendo que a ideia de se produzir 
documentos sintéticos e informativos é justamente contribuir para o avanço de outras 
demandas, com a racionalização e organização do tempo. Passando ao próximo item de pauta, 
o Presidente informou a todos os presentes que o prazo final para entrega dos materiais 
produzidos por cada um dos Grupos de Trabalho, será o dia vinte e quatro de março, a fim de 
haja uma semana destinada à formatação e finalização do relatório de autoavaliação 
institucional, a ser postado no e-MEC. Em seguida, passou-se à apresentação das primeiras 
análises dos Grupos de Trabalho, além de definições para questões que permaneciam em 
aberto, especialmente em relação à forma de apresentação; ao formato de gráficos, quadros e 
tabelas; aplicação de médias; entre outras. Contando com a participação de todos os membros, 
foram sanadas dúvidas e propostas soluções para demandas diversas relacionadas a questões 
mais técnicas do relatório. Por fim, tendo sido tratadas todas as questões apresentadas, o 
Presidente Prof. Afonso solicitou que todas as dúvidas que, por ventura, persistirem sejam 
sanadas via e-mail, a fim de otimizar os trabalhos da Comissão. Não havendo mais a tratar, 
declarou encerrada a reunião, às dezesseis horas e quinze 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, 17 de março de 2017. 

 
Prof. Afonso de Alencastro Graça Filho (Presidente)_________________________________  
 
Prof. Douglas Marcos Ferreira___________________________________________________ 
 
Prof. Luis Fernando Soares_____________________________________________________ 
 
Prof. Márcio Falcão Santos Barroso  - Ausente 
 
Prof. Bezamat de Souza Neto - Suplente 
 
Ana Alice Almeida Reis_______________________________________________________ 
 
Conceição Assis de Souza Santos________________________________________________ 
 
Daniele Patury do Nascimento___________________________________________________ 
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Márcio Eugênio Silva Moreira___________________________________________________ 
 
Maria Mônica Reis Mondaini___________________________________________________ 
 
Gabriel Rodrigues Costa - Ausente 
 
Mayk Rodrigues de Andrade - Ausente 
 
Bruno da Silva Marques - Suplente 
 
Sálvio Humberto Penna - Ausente 
 
Renata Maria dos Santos Neves - Suplente 


