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MEMÓRIA DA IV 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 doze dias do mês de março de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos, 
reuniram-se no Anfiteatro do Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. Roberto Pires 
Calazans Matos, os Docentes, Profa. Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel, Profa. Andréia 
Malacarne e Prof. Douglas Marcos Ferreira; os representantes dos Técnicos-Administrativos, 
Daniele Patury do Nascimento, Gabriela Calsavara e Marcelo Soares Cotta (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); as 
representantes dos Técnicos-Administrativos, Jacqueline Almeida Silva e Luciana Marina das 
Neves Teixeira; os representantes da Sociedade Civil, Janaína Faria Cardoso Maia e Jackson 
de Souza Vale (suplente); os representantes dos Discentes, Daniela Marras Dias de Souza, 
Gabriel Miranda Franco e Matheus Prenassi (suplente). Justificaram suas ausências, via 
correio eletrônico, antecipadamente: Jacqueline Almeida Silva, por motivo de atestado 
médico; e Luciana Marina das Neves Teixeira, por motivo de incompatibilidade de agenda. O 
Presidente, Prof. Roberto Pires Calazans de Matos, deu início à reunião, às treze horas e 
quarenta e cinco minutos, agradecendo a presença de todos e apresentando as justificativas 
das ausências citadas. Em seguida, solicitou que fosse lida a Ata da III Reunião Ordinária, 
realizada aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove. Após a leitura, a referida 
Ata foi aprovada por todos os presentes. O primeiro ponto levantado pelo Presidente foi a 
grande variação do número de participações dos segmentos da comunidade acadêmica, com 
destaque para o aumento do índice de discentes de graduação presencial, em comparação com 
as duas últimas pesquisas de autoavaliação. Prof. Roberto acredita que um dos motivos da 
baixa adesão seja o formato de divulgação dos resultados das pesquisas realizadas pela CPA, 
que vem sendo resumido em envio de correio eletrônico e postagem no website da UFSJ. 
Além disto, ressaltou a importância de que sejam realizadas reuniões com a gestão, 
apresentando todas as demandas levantadas na pesquisa, com vistas à tomada de decisões e 
ações para solução dos problemas institucionais. Tal questão está relacionada inclusive com 
as respostas apresentadas nos espaços destinados a sugestões de melhorias dos questionários, 
nos quais muitos respondentes aproveitaram para fazer críticas, sugestões e reclamações 
gerais sobre a UFSJ. Prof. Douglas defendeu que as questões sejam apresentadas no 
Relatório, tendo em vista a importância das demandas e, sobretudo, a necessidade de que a 
comunidade seja ouvida. Aproveitando a oportunidade, Prof. Douglas informou que 
identificou nenhuma nota de divulgação sobre a prorrogação do prazo da pesquisa; e, 
demonstrou preocupação com os problemas recorrentes, em relação à comunicação interna e 
externa da UFSJ. O Presidente concordou com as colocações do Professor e reiterou a 
importância de que sejam reforçados os diálogos com a gestão, incluindo pró-reitorias, 
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assessorias e comissões da Instituição. Ficou definido que as sugestões para melhorias dos 
questionários serão apresentadas no capítulo de metodologia do Relatório; e, que as 
reclamações, dúvidas, sugestões e elogios serão elencadas e sintetizadas, nas considerações 
finais daquele documento. Passando à elaboração do Relatório, foi ressaltado que o 
documento referente ao exercício de 2018 será parcial, iniciando mais um ciclo avaliativo da 
UFSJ. Significa, portanto, que não será necessária a apresentação da evolução das avaliações 
dos últimos anos e/ou quadros comparativos; bem como a apresentação dos dados da 
Instituição. Desta maneira, o Relatório 2018 deverá apresentar apenas os resultados da 
pesquisa de autoavaliação, sintética e objetivamente. Ao final de cada Eixo serão apresentadas 
breves considerações que, ao final do Relatório, serão retomadas para a construção das 
considerações gerais e das indicações à gestão. Outras questões gerais foram colocadas, das 
quais destacaram-se: Profa. Andréia ressaltou a importância de que os índices de respondentes 
sejam marcados em todos os assuntos tratados no Relatório, procurando evitar que os 
resultados apresentados sejam tomados como avaliação de toda a comunidade acadêmica; 
Prof. Douglas sugeriu que seja aplicado o disposto no Art. 25 do Regimento Interno da CPA, 
no que tange à exoneração de membros que faltem sem justificativas às reuniões, garantindo a 
integridade e a confiabilidade da Comissão, especialmente em relação à legislação vigente. 
Especificamente sobre os representantes dos discentes, foi sugerido que o DCE seja notificado 
e indique novos nomes, tendo em vista a ausência dos referidos membros em todas as 
reuniões da CPA, até o momento. Para encerrar as questões acerca da elaboração do 
Relatório, foi ressaltado que as Diretrizes deverão ser observadas e que todas as questões 
tratadas na reunião serão enviadas, via e-mail, a todos os Grupos de Trabalho. Quanto ao 
último item de pauta, o cronograma de trabalho da CPA, foi reiterado que o Relatório deverá 
ser concluído até o dia 31 de março, quando será encaminhado ao MEC, via Plataforma e-
MEC. Em relação à divulgação do Relatório, elaboração de seminários e materiais impressos 
e/ou virtuais, foi informado que serão elaborados relatórios específicos para cada um dos 
Campi da UFSJ, objetivando a elaboração de documentos que subsidiem as discussões em 
cada Campus. A data da próxima reunião ordinária será definida posteriormente, de acordo 
com o andamento da elaboração dos relatórios específicos dos Campi. Não havendo mais a 
tratar, o Presidente encerrou a reunião às quinze horas e quarenta 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, 12 de março de 2019. 

 

 
Prof. Roberto Pires Calazans Matos (Presidente)____________________________________  
 
Profa. Andréia Malacarne______________________________________________________ 
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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  –  ausência justificada  
 
Luciana Marina das Neves Teixeira  –  ausência justificada 
 
Marcelo Soares Cotta (suplente)_________________________________________________ 
 
Daniela Marras Dias de Souza  –  ausente 
 
Gabriel Miranda Franco  –  ausente 
 
Matheus Prenassi –  ausente 
 
Janaina Faria Cardoso Maia  –  ausente 
 
Jackson de Souza Vale (suplente) – ausente 


