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MEMÓRIA DA IX 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 três dias do mês de março de dois mil e vinte, 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, os Docentes, Prof. Douglas Marcos Ferreira e Profa. Kelly Beatriz Vieira 
Torres Dozinel; os representantes dos Técnicos-Administrativos, Daniele Patury do Nascimento, 
Gabriela Calsavara, Jacqueline Almeida Silva 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: o Docente Prof. Bezamat de Souza Neto (suplente); a representante dos 
Técnicos-Administrativos Luciana Marina Teixeira das Neves; e, a representante da Sociedade 
Civil, Janaína Faria Cardoso Maia (suplente). 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 VIII Reunião Ordinária, que foi aprovada por unanimidade. 
Passando aos itens de pauta, quanto à elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional, foi 
ressaltado que será em versão parcial, completando mais um ciclo avaliativo. Quanto à Pesquisa, 
especificamente sobre a preparação dos questionários na Plataforma Moodle, foram relatados os 
problemas na execução das diretrizes de reestruturação dos referidos instrumentos em sintéticos 
e analíticos, conforme definido na VIII Reunião Ordinária. Em razão das limitações técnicas da 
referida Plataforma, apontadas pelos técnicos do Campus Virtual, a inserção das duas versões 
dos questionários (completos e sintéticos) na referida Plataforma, foi impossibilitada. Dessa 
maneira, o conteúdo dos questionários da última Pesquisa foi mantido. Entretanto, foi realizado o 
reagrupamento de questões e temas, além da inclusão de novos formatos e novas artes (imagens 
e títulos). Ficou definido que representantes do Campus Virtual serão convocados, após a 
elaboração do Relatório deste ano, para reunião específica sobre a hospedagem e 
desenvolvimento dos questionários da Pesquisa de Autoavaliação Institucional na Plataforma 
Moodle. Também foi citada a possibilidade de que seja desenvolvido um aplicativo para 
smartphones, com vistas a superar as deficiências identificadas no Moodle, bem como facilitar o 
acesso da comunidade às Pesquisas de Autoavaliação Institucional. Marcelo Cotta ressaltou a 
necessidade de se discutir e definir estratégias de acessibilidade, tanto em relação à Pesquisa 
quanto ao Relatório de Autoavaliação. O Presidente sugeriu que as questões referentes à 
Plataforma Moodle, ao aplicativo e à acessibilidade sejam tratadas em reunião específica com os 
setores responsáveis, a fim de que as demandas sejam apresentadas e discutidas procurando 
superar as deficiências levantadas. Em seguida, foram apresentados alguns resultados da 
Pesquisa 2019 referentes a temas diversos, bem como os números finais de participações na 
Pesquisa de Autoavaliação Institucional de 2019, a saber: Discentes de Graduação Presencial – 
1.855, sendo: 342 do CAP, 229 do CCO, 324 do CDB, 325 do CSA, 146 do CSL e 489 do 
CTAN; Discentes de Graduação EAD – 199; Discentes de Pós-Graduação Stricto Sensu – 17, 
sendo: 5 do CAP, 1 do CCO, 3 do CDB e 8 do CTAN; Discentes Egressos de Graduação e Pós-
Graduação – 32; Docentes – 65, sendo: 10 do CAP, 10 do CCO, 12 do CDB, 9 do CSA, 12 do 
CSL e 12 do CTAN; Técnicos-Administrativos – 46, sendo: 6 do CAP, 7 do CCO, 5 do CDB, 18 
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do CSA, 6 do CSL, 3 do CTAN e 1 do Centro Cultural. O total de participações foi de 2.214, 
sendo: 363 do CAP, 247 do CCO, 344 do CDB, 352 do CSA, 164 do CSL, 512 do CTAN e 1 do 
Centro Cultural. Em seguida, foram definidos os Grupos de Trabalho para elaboração do 
Relatório de Autoavaliação Institucional 2019, a saber: Eixo 1 (Planejamento e Avaliação 
Institucional) e Eixo 2 (Desenvolvimento Institucional) – Prof. Roberto Calazans; Eixo 3 
(Políticas Acadêmicas) – Prof. Douglas Ferreira, Profa. Kelly Dozinel; Eixo 4 (Políticas de 
Gestão) – Jacqueline Silva, Luciana Neves 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 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 ressaltou 
que o Relatório de Autoavaliação Institucional 2019 deverá ser encaminhado ao MEC, por meio 
da Plataforma e-MEC, até o dia trinta e um de março, impreterivelmente. Foi informado também 
que entre os dias 25 e 28 de março, haverá avaliação externa do Curso de Medicina do Campus 
Dom Bosco. Entretanto, o cronograma da visita ainda não foi definido. Foi solicitado que todos 
os membros reservem suas agendas para os referidos dias, a fim de que todos possam participar 
da reunião com a Comissão Externa. A data e horário serão comunicados posteriormente. 
Passando ao último item da pauta, ficou definido o seguinte cronograma de trabalho: 06/03 – 
envio dos resultados da Pesquisa aos GT; 24/03 – entrega dos textos elaborados pelos GT; 26 ou 
27/03 – reunião com a Comissão Externa de avaliação do Curso de Medicina e I Reunião 
Extraordinária, a depender da agenda da Comissão Externa; e, 31/03 – postagem do Relatório no 
e-MEC. Não havendo mais a tratar, o Presidente encerrou a reunião às quinze horas 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, 03 de março de 2020. 

 

Prof. Roberto Pires Calazans Matos (Presidente)_______________________________________ 
 
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_________________________________________________________ 
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Luciana Marina das Neves Teixeira   –  ausente 
 
Marcelo Soares Cotta (suplente)____________________________________________________ 
 
Jackson de Souza Vale___________________________________________________________ 
 
Janaina Faria Cardoso Maia (suplente)  –  ausente 
 


