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MEMÓRIA DA VII 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 seis dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, 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, Profa. Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel e 
Prof. Douglas Marcos Ferreira; os representantes dos Técnicos-Administrativos, Daniele 
Patury do Nascimento, Jacqueline Almeida Silva, Luciana Marina das Neves e Marcelo 
Soares Cotta (suplente); e, o representante da Sociedade Civil, Jackson de Souza Vale 
(suplente), 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 Gabriela Calsavara; e, a 
representante da Sociedade Civil, Janaína Faria Cardoso Maia. Justificaram suas ausências, 
via correio eletrônico, antecipadamente: Gabriela Calsavara, por motivos de saúde; e, Profa. 
Andréia Malacarne, solicitando exoneração da CPA. 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 VI Reunião Ordinária, que foi aprovada por 
unanimidade. Informou, em seguida, que Gabriela Calsavara estará afastada de suas 
atividades na Comissão, por tempo indeterminado, em razão de questões médicas; e, que 
Profa. Andréia Malacarne solicitou que seja providenciada sua exoneração, pela necessidade 
de sua dedicação a um novo projeto junto à Petrobras. Também informou que Janaína Maia 
solicitou que seja alterada sua condição na CPA, passando-a a suplente e que Jackson Vale 
seja tornado membro efetivo, em razão de incompatibilidade de horários e agendas. Prof. 
Roberto anunciou que já foram encaminhados à Reitoria os respectivos pedidos para 
publicação de Portarias específicas. Passando aos itens de pauta, o Presidente ressaltou que, 
em razão da indisponibilidade de local no Campus Alto Paraopeba, conforme cronograma 
definido na última reunião foram alteradas as datas para realização dos Seminários de 
Autoavaliação Institucional, a saber: 20/08 – Dom Bosco (19h); 21/08 – Alto Paraopeba 
(14h); 22/08 – Sete Lagoas (14h); 27/08 – Santo Antônio (14h); 28/08 – Centro-Oeste (14h); 
29/08 – Tancredo Neves (9h). Em relação à produção dos banners para divulgação dos 
Seminários, foram apresentadas todas as informações encaminhadas à ASCOM, contendo as 
referidas datas, locais e horários, além do número de participações de cada segmento da 
comunidade acadêmica e dos pontos “satisfatórios” e “a melhorar” de cada um dos Campi, 
conforme levantamento realizado pelos Grupos de Trabalho. Em seguida, foi apresentado o 
modelo do banner (produzido pela ASCOM) para apreciação de todos os presentes. Foram 
sugeridas algumas alterações na arte. Ficou definido que as sugestões serão passadas à 
ASCOM, para verificar a possibilidade de alteração dos modelos. Quanto às cartilhas de 
divulgação do Relatório, foram apresentados os modelos que deverão ser encaminhados ao 
Setor de Gráfica da UFSJ para impressão. Todos os projetos das cartilhas foram aprovados. 
Em relação à tiragem das cartilhas e distribuição de todo o material impresso, a definição 
deverá acontecer após reunião específica com o Setor de Logística da UFSJ. Ainda sobre a 
divulgação dos resultados do Relatório 2018, bem como sobre a preparação para os 



2 

 

Seminários, Prof. Roberto ressaltou que estão agendadas reuniões específicas com cada Pró-
Reitoria e Assessoria, para apresentação de todas as demandas levantadas. Tendo em vista o 
cronograma para realização dos Seminários nos Campi, a divulgação em meio virtual (redes 
sociais, correio eletrônico, chamadas e páginas do website da UFSJ) é a parte que mais está 
atrasada. Prof. Douglas ressaltou a necessidade de que a ASCOM seja cobrada, a fim executar 
conforme combinado todas as demandas apresentadas pela CPA. Colocou-se à disposição 
para confecção das peças para divulgação virtual, para o caso de a ASCOM não se manifestar 
imediatamente. Solicitou, ainda, que seja registrada em ata a reclamação da CPA quanto aos 
serviços prestados pela referida Assessoria de Comunicação. Luciana Neves sugeriu que 
sejam inseridas nas cartilhas as datas, horários e locais dos Seminários, a fim de reforçar a 
divulgação, desde que sejam distribuídas com antecedência. Prof. Roberto ponderou, 
justificando que a inserção das datas nas cartilhas pode vir a inutilizar o material, caso haja 
necessidade de novo adiamento dos Seminários. Jacqueline Silva sugeriu que, tendo em vista 
o atraso na elaboração dos materiais de divulgação, os Seminários sejam adiados para o mês 
de setembro. A sugestão foi referendada por todos. Ficou decidido que as datas dos 
Seminários serão definidas de acordo com a disponibilidade dos locais nos Campi. Todos os 
membros serão notificados via e-mail, posteriormente. Em razão do adiamento dos 
Seminários, ficou definido que a produção dos banners deverá interrompida imediatamente, a 
fim de alterar as artes e as datas; bem como, realizar contato com a ASCOM, para elaboração 
das demais peças de divulgação virtual. Para condução e padronização das apresentações dos 
Seminários, serão elaborados slides contendo todos os resultados da Pesquisa de 
Autoavaliação Institucional 2018, a serem encaminhados via e-mail a toda a Comissão, com 
antecedência. Quanto à participação dos membros da CPA nos Seminários, ficou definido que 
nos Campi fora de sede, apenas os membros neles lotados deverão participar, a fim de que 
não sejam aumentadas as despesas com diárias. A próxima reunião será agendada após a 
realização dos Seminários nos Campi. Para concluir, o Presidente lembrou a todos sobre a 
reunião com a Comissão Externa de Recredenciamento da EAD, às 15 horas, no NEAD. Não 
havendo mais a tratar, o Presidente encerrou a reunião às quatorze horas e cinquenta 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, 06 de agosto de 2019. 

 

Prof. Roberto Pires Calazans Matos (Presidente)____________________________________  
 
Profa. Andréia Malacarne  –  ausência justificada 
 
Prof. Douglas Marcos Ferreira___________________________________________________ 
 
Profa. Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel_________________________________________  
 
Prof. Bezamat de Souza Neto (suplente)   –  ausente 
 
Daniele Patury do Nascimento___________________________________________________ 
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Gabriela Calsavara  –  ausência justificada 
 
Jacqueline Almeida Silva_______________________________________________________  
 
Luciana Marina das Neves Teixeira_______________________________________________ 
 
Marcelo Soares Cotta (suplente)_________________________________________________ 
 
Janaina Faria Cardoso Maia   –  ausente 
 
Jackson de Souza Vale (suplente) ________________________________________________ 


