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MEMÓRIA DA VII 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 um 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 e Prof. Douglas Marcos Ferreira 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: os 
Docentes Prof. Márcio Falcão Santos Barroso e 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, 
anunciando a ausência justificada do Prof. Márcio Barroso. Passando aos itens de pauta, Prof. 
Afonso explicou a todos os presentes que foram encaminhados a todas as Pró-Reitorias e seus 
setores responsáveis, um pedido de informações (bolsas, editais, obras etc.) que deverão ser 
apresentadas no próximo Relatório de Autoavaliação, ressaltando a necessidade da inserção 
de tais informações, tendo em vista que mais um ciclo avaliativo da UFSJ está sendo 
encerrado. Por essa razão, o Relatório deverá ser o mais completo possível: informações da 
instituição, dados da pesquisa de 2017 e, também, os dados das últimas três pesquisas de 
autoavaliação (2015, 2016 e 2017). Os pedidos, até o momento, não foram atendidos, o que 
motiva o reenvio dos pedidos e a dilatação do prazo de envio à CPA. Passando ao segundo 
item, foram apresentadas sugestões para organização de cada um dos cinco eixos temáticos do 
Relatório, dentre as quais: introdução – apresentando informações da UFSJ relacionadas ao 
eixo; comparativos 2015-2017 – procurando destacar tendências que demonstrem melhorias 
ou que indiquem queda na avaliação de cada um dos aspectos do eixo; a apresentação dos 
dados da pesquisa de autoavaliação institucional do ano de 2017; e, por último, as 
considerações finais do eixo. O Presidente ressaltou a necessidade de que se destaque e se 
reserve um espaço para os comparativos dos últimos processos avaliativos, tendo em vista a 
exigência da presença da análise da evolução das avaliações no relatório completo, como é o 
caso deste ano. Após a apresentação de exemplos de cada um dos eixos, a sugestão foi 
aprovada por todos os presentes, com destaque para a necessidade de se apresentar os dados 
comparativos das pesquisas de 2015 a 2017. Em seguida, os Grupos de Trabalho passaram a 
apresentar os materiais produzidos e as principais dúvidas e questões a serem sanadas, 
especialmente em relação à organização e apresentação dos resultados comparativos. Também 
foi o dia 26 de março para entrega do material final, a fim de que haja tempo hábil para a 
formatação e postagem do Relatório de Autoavaliação 2017 no sistema e-MEC. Prof. Afonso 
lembrou que o prazo para postagem se encerra em 31 de março, mas, que, tendo em vista o 
recesso da Semana Santa, nos dias 29 e 30, deveria ser antecipado para o dia 28 do mesmo 
mês. Agradecendo a presença de todos e solicitando que, para o caso de haver questões a 



2 

 

serem resolvidas, o contato fosse estabelecido via email, sem mais a ser tratado, o Presidente 
encerrou a reunião, às dezesseis horas, 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, 21 de março de 2018. 

 

 
Prof. Afonso de Alencastro Graça Filho (Presidente)_________________________________  
 
Prof. Douglas Marcos Ferreira___________________________________________________ 
 
Prof. Luis Fernando Soares_____________________________________________________ 
 
Prof. Márcio Falcão Santos Barroso   -  Ausência Justificada 
 
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 
 
Renata Maria dos Santos Neves - Suplente 


