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MEMÓRIA DA VI 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 sete dias do mês de março de dois mil e dezoito, 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, Prof. Douglas Marcos Ferreira e Prof. Márcio Falcão 
Santos e as representantes dos Técnicos-Administrativos Daniele Patury do Nascimento e 
Conceição Assis de Souza Santos, todos membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA). 
Não compareceram: o Docente Prof. Bezamat de Souza Neto (suplente); os Técnicos-
Administrativos Luciana Marina das Neves Teixeira e Márcio Eugênio Silva Moreira; 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, informando que o 
Relatório de Autoavaliação Institucional 2017 deverá ser completo, tendo em vista o 
encerramento do ciclo avaliativo 2015-2017. Será necessário, portanto, que, além dos 
resultados da Pesquisa de Autoavaliação realizada em 2017, sejam apresentadas análises 
sobre a evolução das Pesquisas dos últimos três anos e informados os principais dados da 
UFSJ, de maneira geral, tais como: obras, número de bolsas/auxílios, editais e ações para o 
ensino, pesquisa e extensão. O Presidente informou, ainda, que os referidos dados atualizados 
já foram solicitados aos setores responsáveis, cujo prazo para entrega será até o próximo dia 
16 de março. Quanto às demais informações que deverão compor o Relatório 2017, o 
Presidente informou que todos os quadros contendo os resultados da pesquisa de 2017 e os 
comparativos dos últimos três anos já foram preenchidos e serão enviados aos grupos de 
trabalho, para elaboração de cada um dos Eixos. Lembrou, ainda, que deverá ser mantida a 
estrutura organizacional do Relatório de 2016. Em relação aos grupos de trabalho, Prof. 
Afonso sugeriu que fossem mantidos os mesmos de 2017: Eixos 1 e 2 – Prof. Afonso e 
Márcio Eugênio; Eixo 3 – Prof. Luis Fernando e Prof. Douglas; Eixo 4 – Prof. Márcio e 
Luciana; e, Eixo 5 – Conceição e Daniele. Todos os membros foram favoráveis à manutenção 
dos grupos anteriores. O Presidente ressaltou a baixa participação dos segmentos da 
comunidade acadêmica, especialmente em relação aos discentes de graduação presencial. 
Apresentou, em seguida, os referidos números de participações: discentes de graduação 
presencial – 199; discentes de pós-graduação stricto sensu – 13; discentes de graduação a 
distância – 176; discentes egressos – 38; docentes – 106; e, técnicos-administrativos – 49. 
Prof. Luis Fernando lembrou que o papel da CPA é o de informar os dados das pesquisas e, 
por isso, no Relatório 2017 deverão ser apenas apresentados os resultados, sem qualquer 
estudo estatístico. Prof. Márcio Barroso ratificou as observações do Prof. Luis Fernando, 
ressaltando a importância da devolução dos resultados da pesquisa à comunidade acadêmica, 
por meio do trabalho das subcomissões setoriais da CPA. O Presidente lembrou que a baixa 
participação pode não ter relação com as ações e estratégias de divulgação, tendo em vista que 
foram as mesmas utilizadas nos anos anteriores, a cargo da ASCOM. Conceição ressaltou a 
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importância de que sejam considerados os atuais cenários políticos. Quanto à instalação das 
subcomissões, o Presidente sugeriu que fique para um momento posterior à elaboração do 
Relatório, por se tratar de uma questão demandará tempo e que o prazo para postagem do 
referido documento deverá ocorrer até o próximo dia 31 de março. Ficou acertado, em relação 
ao material a ser utilizado para construção do Relatório 2017, que serão enviados a cada um 
dos grupos de trabalho os seguintes arquivos/documentos, via e-mail: os resultados brutos da 
pesquisa 2017 (PDF e Excel); os quadros comparativos das últimas três autoavaliações 
institucionais (2015-2017); modelo baseado no relatório de 2016, para redação final, 
organizado por temas e subtemas; e, os gráficos, tabelas e quadros com os dados atualizados 
da pesquisa de 2017. Cada grupo de trabalho deverá receber o material exclusivo sobre o eixo 
a ser analisado. Será enviado, ainda, um documento contendo as diretrizes para elaboração do 
relatório, como uma forma de coordenação e padronização. Esclarecidas todas as dúvidas 
relacionadas à organização e elaboração de cada um dos eixos, o Presidente estabeleceu a data 
de 21 de março, para entrega dos materiais elaborados pelos grupos de trabalho. Para a mesma 
data, ficou agendada a próxima reunião ordinária da CPA, cuja convocação será feita em 08 
de março.  Não havendo mais a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 
encerrada a reunião, às quinze horas e cinquenta 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, 07 de março de 2018. 

 
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 
 
Conceição Assis de Souza Santos________________________________________________ 
 
Daniele Patury do Nascimento___________________________________________________ 
 
Luciana Marina das Neves Teixeira   -  Ausência Justificada 
 
Márcio Eugênio Silva Moreira  -  Ausente 
 
Gabriel Rodrigues Costa - Ausente 
 
Mayk Rodrigues de Andrade - Ausente 
 
Bruno da Silva Marques - Suplente 
 
Sálvio Humberto Penna - Ausente 
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Renata Maria dos Santos Neves - Suplente 


