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MEMÓRIA DA III 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 fevereiro de dois mil e dezenove, 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. Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel e Prof. Douglas 
Marcos Ferreira; os representantes dos Técnicos-Administrativos, Daniele Patury do 
Nascimento, Luciana Marina das Neves Teixeira, Jacqueline Almeida Silva e Gabriela 
Calsavara; e, a representante da Sociedade Civil, Janaina Faria Cardoso Maia, todos membros 
da Comissão Própria de Avaliação (CPA) nomeados pela Portaria nº 614, de 16 de outubro de 
2018. Não compareceram: os Docentes Profa. Andréia Malacarne e Prof. Bezamat de Souza 
Neto (suplente); o representante dos Técnicos-Administrativos, Marcelo Soares Cotta 
(suplente); o representante da Sociedade Civil, 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. Andréia Malacarne, por motivo de férias; e a representante 
dos discentes, Daniela Marras Dias de Souza. 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 e apresentando as justificativas das ausências citadas. Em seguida, solicitou 
que fosse lida a Ata da II Reunião Ordinária, realizada aos seis dias do mês de novembro de 
dois mil e dezoito. Após a leitura, a referida Ata foi aprovada por todos os presentes. O 
Presidente anunciou os três principais itens de pauta, a saber: apresentação dos resultados 
parciais da Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2018; definição das diretrizes para 
elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional 2018; e, definição do cronograma de 
trabalho para o primeiro semestre de 2019. Nenhuma outra questão foi colocada pelos 
presentes. Em seguida, foram apresentados alguns dados parciais da Pesquisa de 2018, com 
destaque para o número de participações de todos os segmentos da comunidade acadêmica, 
em comparação com os números da Pesquisa de 2017: 2.407 (dois mil, quatrocentos e sete) 
discentes de graduação presencial, contra 199 (cento e noventa e nove) em 2017; 20 (vinte) 
discentes de pós-graduação, contra 13 (treze) em 2017; 247 (duzentos e quarenta e sete) 
discentes de graduação EAD, contra 176 (cento e setenta e seis) em 2017; 43 (quarenta e três) 
discentes egressos, contra 38 (trinta e oito) em 2017; 41 (quarenta e um) técnicos-
administrativos, contra 49 (quarenta e nove) em 2017; e, 52 (cinquenta e dois) docentes, 
contra 106 (cento e seis) em 2017. Quanto às parciais, foram destacados os seguintes pontos: 
o aumento considerável de participações dos discentes de graduação presencial; a manutenção 
dos índices de participações dos discentes de pós-graduação, egressos e de EAD; a baixa 
adesão dos técnicos-administrativos e dos docentes. Foi ressaltada a preocupação com a 
validade estatística da Pesquisa de Autoavaliação, tendo em vista que, exceto os discentes de 
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graduação presencial, as participações dos demais segmentos não alcançam, até o momento, o 
índice de 10% (dez por cento). O Presidente solicitou que todos se empenhassem na 
divulgação da Pesquisa. Foi sugerido, com vistas a alcançar uma participação maior, que a 
data de encerramento da Pesquisa de 2018 seja adiada, para o dia vinte e cinco de fevereiro. A 
sugestão foi aprovada por todos os presentes, com a indicação de que a prorrogação seja 
amplamente divulgada, em todos os meios de comunicação da UFSJ. O Presidente se 
prontificou a estabelecer contato com a ASCOM, a fim de que a divulgação aconteça de 
maneira eficiente. Passando ao segundo item de pauta, foram apresentadas algumas das 
principais diretrizes para elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional 2018. Dentre 
as principais questões, foi definida a organização dos membros da CPA em Grupos de 
Trabalho (GT), de modo que todos os Eixos Temáticos definidos pelo SINAES sejam 
contemplados igualmente. Antes da organização dos GT, a CPA definiu que os membros 
suplentes deverão participar da elaboração do Relatório, tendo em vista a importância e a 
urgência do trabalho. Quanto aos GT, ficaram assim definidos: Eixo 1 (Planejamento e 
Avaliação Institucional) e Eixo 2 (Desenvolvimento Institucional) – Prof. Roberto Calazans; 
Eixo 3 (Políticas Acadêmicas) – Profa. Andréia Malacarne, Prof. Douglas Ferreira, Profa. 
Kelly Dozinel, Daniela Marras, Gabriel Franco e Matheus Prenassi; Eixo 4 (Políticas de 
Gestão) – Jacqueline Silva, Luciana Neves, Janaina Maia e Jackson Vale; Eixo 5 
(Infraestrutura Física) – Daniele Patury, Gabriela Calsavara e Marcelo Cotta. Também ficou 
resolvido que cada GT deverá se organizar e definir sua dinâmica de trabalho. À secretaria da 
CPA caberá, encerrada a Pesquisa de Autoavaliação, o envio de todo os dados formatados e 
tabulados em tabelas, quadros e gráficos, tendo como base os resultados armazenados na 
Plataforma Moodle, do Campus Virtual; bem como modelos e diretrizes para elaboração do 
Relatório, além dos Relatórios anteriores para reflexão sobre as experiências autoavaliativas 
dos anos anteriores. Foi definido que ao final de cada Eixo Temático cada GT deverá produzir 
breves considerações, apontando as principais questões e as necessárias ações da gestão para 
atendimento às demandas identificadas. O Presidente passou, em seguida, ao terceiro item da 
pauta, informando que o Relatório de Autoavaliação Institucional 2018 deverá ser 
encaminhado ao MEC, por meio da Plataforma e-MEC, até o dia trinta e um de março, 
impreterivelmente. O Presidente ressaltou a importância de que a CPA se organize, terminado 
o processo de elaboração do Relatório, para realizar a apresentação dos resultados da Pesquisa 
de Autoavaliação em todos os Campi da UFSJ, por meio de seminários presenciais e materiais 
(virtuais e/ou impressos) previamente organizados contendo as informações específicas sobre 
o respectivo Campus. Quanto aos materiais de divulgação dos resultados, Prof. Roberto 
considerou a utilização de cartilhas. E assinalou a necessidade de que a viabilidade para a 
produção dos referidos materiais seja discutida com a Reitoria, incluindo, se possível, a 
utilização da gráfica da UFSJ. Além das cartilhas, foi sugerido que sejam produzidos vídeos 
institucionais, infográficos, entre outras formas de divulgação. O presidente indicou, também, 
que a CPA realize reunião com a gestão da Instituição, a fim de apresentar o Relatório de 
Autoavaliação. Em relação à definição do dia da semana para realização das reuniões da CPA 
no primeiro semestre, foi sugerido que todos os membros sejam consultados, via e-mail. A 
data da próxima reunião ordinária será definida posteriormente, de acordo com a 
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disponibilidade da maioria dos membros. Não havendo mais a tratar, o Presidente encerrou a 
reunião às quinze 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, 06 de fevereiro de 2019. 

 

 
Prof. Roberto Pires Calazans Matos (Presidente)_________________________________  
 
Profa. Andréia Malacarne  –  ausência justificada 
 
Prof. Douglas Marcos Ferreira___________________________________________________ 
 
Profa. Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel_________________________________________ 
 
Prof. Bezamat de Souza Neto (suplente)  –  ausente 
 
Daniele Patury do Nascimento___________________________________________________ 
 
Gabriela Calsavara____________________________________________________________ 
 
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_____________________________________________________ 
 
Jackson de Souza Vale (suplente) – ausência justificada 


