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MEMÓRIA DA IV 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 vinte e seis dias do mês de abril 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 e Daniele Patury do Nascimento, 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 técnicos 
administrativos Márcio Eugênio Silva Moreira e Ana Alice Almeida Reis; 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, às quatorze horas e quinze minutos, agradecendo a todos os 
membros da CPA, destacando a importância do trabalho de cada um na elaboração do 
Relatório de Autoavaliação Institucional 2016, que se encontra disponível na página da CPA, 
no website da UFSJ. Destacou algumas das modificações quanto à estrutura e organização do 
referido Relatório, cujo objetivo foi o de produzir um documento sintético e de fácil acesso 
para a comunidade acadêmica. Apontou, em seguida, alguns pontos que merecem atenção da 
CPA, para que seja possível melhorar ainda mais os processos de Autoavaliação Institucional. 
Entre as principais questões relacionadas à elaboração do Relatório de Autoavaliação, Prof. 
Afonso destacou certa falta de padronização na apresentação dos resultados dos eixos 
temáticos. A fim de corrigir tal problema, sugeriu que a CPA elabore uma espécie de manual 
para orientar o trabalho de elaboração do referido documento, com modelos e exemplos de 
organização e apresentação. Destacou, também, que o Relatório ficou sintético e objetivo, 
conforme havia sido planejado. Entretanto, apontou para a necessidade urgente de que haja 
um movimento de devolução dos resultados para a comunidade acadêmica, afirmando que 
esse ainda é um ponto frágil e que requer maior atenção. Prof. Luis Fernando retomou a ideia 
da produção de uma cartilha destinada a cada um dos Campi da UFSJ. Conceição falou que 
esta é uma questão bastante delicada, por se tratar de uma meta que, até o momento, ainda não 
foi cumprida. Destacou, também, que as ações de divulgação do Relatório de 2016 já 
apresentaram uma grande evolução em relação aos anos anteriores. Antes de passar aos 
demais itens de pauta, o Presidente solicitou que fosse lida a Ata da III Reunião Ordinária que 
foi aprovada sem ressalvas e assinada por todos os presentes. Em seguida, Prof. Afonso 
comunicou a todos a exoneração de Maria Mônica Reis Mondaini que encaminhou solicitação 
de desligamento da CPA, em razão de incompatibilidade com sua nova função na UFSJ. Em 
seu lugar, foi nomeada Luciana Neves Teixeira que, segundo o Presidente, possuiu um 
conhecimento bastante vasto da Universidade, em razão de seu tempo de trabalho na 
Instituição. O segundo ponto apresentado foi o anúncio das férias do secretário da CPA, 
implicando na paralisação das atividades da secretaria, durante todo o mês de maio de 2017. 
Ficou acertado, portanto, que todas as demandas seriam encaminhadas ao e-mail do 
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Presidente, para providências. O próximo ponto tratado foi a definição da quarta-feira como o 
dia da semana oficial para a realização das reuniões da CPA, tendo em vista que grande parte 
dos membros tem sua agenda disponível neste dia. Prof. Luis Fernando sugeriu que haja uma 
flexibilização do dia, tendo em vista que às quartas-feiras, durante todo o primeiro semestre 
de 2017, ele leciona. Indicou, então, que cada reunião acontece num dia semana, a fim de que 
não fossem acumuladas ausências de um único membro. Todos concordaram com a sugestão 
apontada. Continuando os assuntos de pauta, Prof. Afonso explicou que a secretaria da 
Reitoria solicitou que fosse definido o cronograma de reuniões da CPA. Para tanto, segundo o 
Presidente, é necessário que sejam acertadas todas as atividades e afazeres da Comissão. 
Dessa maneira, Prof. Afonso destacou que as principais atividades a serem realizadas são as 
seguintes: composição das subcomissões; divulgação do Relatório nos Campi da UFSJ e a 
reelaboração da resolução de criação e atribuições da CPA. Prof. Márcio Barroso lembrou a 
necessidade de que as subcomissões setoriais sejam criadas e constituídas, tendo em vista que 
sua principal atribuição é justamente atuar na divulgação dos resultados das pesquisas de 
autoavaliação institucional. Prof. Afonso ressaltou que os processos para composição das 
subcomissões podem ser demorados e que a divulgação, neste momento, deve ser o principal 
foco de ação da CPA. Portanto, no segundo semestre, deverão ser preparados e 
providenciados os seminários de divulgação em cada um dos Campi, já com a participação e 
atuação das subcomissões. Passou-se, em seguida, a apresentação dos principais pontos 
relacionados à composição das subcomissões setoriais, dos quais se destacaram: um discente, 
um docente e um técnico-administrativo deverão compor cada subcomissão setorial; a 
presença das subcomissões em cada Campus da UFSJ; a presidência de cada uma das 
subcomissões ficará a cargo do membro efetivo da CPA, no respectivo Campus, a quem 
caberá indicar os demais membros. Neste ponto, Prof. Márcio defendeu a necessidade de um 
processo eleitoral para composição das subcomissões, a fim de legitimar a composição das 
referidas subcomissões. Prof. Luis Fernando sugeriu que fossem criadas subcomissões 
temporárias, uma vez que a atual resolução de criação da CPA permite tal processo. Prof. 
Afonso lembrou que, além da criação, é necessário definir as atribuições das subcomissões. O 
Presidente colocou em votação a sugestão dada pelo Prof. Márcio. Os presentes votaram, 
unanimemente, favoráveis ao processo eleitoral para composição das subcomissões, em cada 
um dos Campi fora de sede. Em seguida, ficou decidido que todas as providências legais para 
a constituição das subcomissões setoriais deverão ser tomadas já no segundo semestre. Para o 
mesmo período, outras estratégias de divulgação deverão se adotadas, em parceria com a 
ASCOM, como: elaboração de vídeos institucionais, publicações periódicas em redes sociais, 
entre outras. Passando ao próximo ponto, o Presidente falou sobre a aplicação do questionário 
de avaliação docente, veiculada à inscrição periódica. Ressaltou a importância de que as 
informações sejam enviadas aos professores da UFSJ, como forma de colaboração para as 
práticas de cada um. Prof. Márcio lembrou que a próxima avaliação docente, a ser realizada 
no início do segundo semestre de 2017, será processada por disciplina, ampliando o alcance 
daquele instrumento. Prof. Luis Fernando ressaltou a importância da avaliação docente para a 
elaboração dos procedimentos da implementação das avaliações de cursos. Passando ao 
último item, Prof. Afonso falou sobre a necessidade de que todos os questionários de 
autoavaliação sejam revisados antes de sua aplicação no mês de outubro. Para encerrar a 
reunião, o Presidente ressaltou que a urgência das providências para divulgação dos resultados 
da pesquisa de autoavaliação 2016, discriminados por Campus. Por fim, tendo sido tratadas 
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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 trinta 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 presentes. 

São João del-Rei, 26 de abril de 2017. 

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


