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MEMÓRIA DA V 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 dezoito dias do mês de outubro 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, 
e os Técnicos-Administrativos Daniele Patury do Nascimento, Luciana Marina das Neves 
Teixeira e Márcio Eugênio Silva Moreira, todos membros da Comissão Própria de Avaliação 
(CPA). Não compareceram: os Docentes Prof. Luis Fernando Soares, Prof. Douglas Marcos 
Ferreira, Prof. Márcio Falcão Santos Barroso e Prof. Bezamat de Souza Neto (suplente); a 
Técnica-Administrativa Conceição Assis de Souza Santos; e 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 dez minutos. Passando aos itens de pauta, informou aos presentes 
sobre todas as medidas e estratégias de divulgação do Relatório de Autoavaliação 
Institucional que, até o momento, foram tomadas, destacando: links nas páginas principais da 
UFSJ; comunicados via e-mail institucional e banner virtuais em todos os sistemas utilizados 
na Universidade. Informou, também, que, na próxima sexta-feira (vinte de outubro), uma 
nova reunião com a ASCOM deverá acontecer, a fim de intensificar os processos de 
divulgação. Quanto ao segundo item de pauta, Prof. Afonso ressaltou a importância da 
composição das subcomissões nos campi fora de sede. Lembrou que será necessário realizar 
alterações na Resolução de instituição da CPA. Além disso, apresentou a primeira versão do 
Edital de Composição das Subcomissões, para apreciação de todos os presentes. Foram 
discutidas questões acerca da forma de composição (eleição ou adesão) e da coordenação das 
referidas subcomissões. Ficou, mais uma vez, decidido que, em razão do exíguo tempo de que 
dispõem a CPA, o primeiro Edital será realizado por adesão e sorteio. O Presidente passou ao 
terceiro ponto da pauta, informando a todos que as avaliações docentes tem sido uma ação 
importante desta CPA e que tudo tem sido realizado em tempo. A maior evolução nesse 
processo foi o envio das avaliações, em caráter confidencial e individual, aos professores da 
UFSJ, contemplando separadamente cada disciplina lecionada. Passando ao próximo item de 
pauta, Prof. Afonso afirmou que os questionários da próxima pesquisa de autoavaliação 
deverão passar por uma revisão, a fim de atender, tanto quanto possível, às sugestões 
apresentadas pelos respondentes da última pesquisa. Informou que, dentro de alguns dias, 
todos os membros da CPA receberão, via e-mail, os referidos questionários para que possam 
ser efetuadas as necessárias correções e melhorias. Não havendo mais a tratar, o Presidente 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, às dezesseis horas e quarenta 
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, 18 de outubro de 2017. 
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Prof. Afonso de Alencastro Graça Filho (Presidente)_________________________________  
 
Prof. Douglas Marcos Ferreira - Ausência Justifica 
 
Prof. Luis Fernando Soares   -  Ausência Justifica 
 
Prof. Márcio Falcão Santos Barroso   -  Ausência Justifica 
 
Prof. Bezamat de Souza Neto - Suplente 
 
Conceição Assis de Souza Santos   -  Ausência Justifica 
 
Daniele Patury do Nascimento___________________________________________________ 
 
Luciana Marina das Neves Teixeira_______________________________________________ 
 
Márcio Eugênio Silva Moreira___________________________________________________ 
 
Gabriel Rodrigues Costa - Ausente 
 
Mayk Rodrigues de Andrade - Ausente 
 
Bruno da Silva Marques - Suplente 
 
Sálvio Humberto Penna - Ausente 
 
Renata Maria dos Santos Neves - Suplente 


