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MEMÓRIA DA V 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 vinte e um dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos, 
reuniram-se na Sala de Reuniões do Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. Roberto Pires 
Calazans Matos, os Docentes, Profa. Andréia Malacarne e Prof. Douglas Marcos Ferreira; os 
representantes dos Técnicos-Administrativos, Daniele Patury do Nascimento, Gabriela 
Calsavara, Jacqueline Almeida Silva 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: os Docentes, Profa. Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel e Prof. Bezamat de 
Souza Neto (suplente); a representante dos Técnicos-Administrativos, Luciana Marina das 
Neves Teixeira; a representante da Sociedade Civil, Janaína Faria Cardoso Maia. Justificaram 
suas ausências, via correio eletrônico, antecipadamente: Janaína Faria Cardoso Maia e Profa. 
Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel, ambas 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, anunciando e agradecendo a presença do Vice-Reitor, Prof. Valdir 
Mano, a quem seria entregue o Relatório de Autoavaliação Institucional 2018 e os relatórios 
de cada Campus da UFSJ. O Presidente sugeriu, em razão dos demais compromissos do Vice-
Reitor, as demais questões fossem tratadas após a apresentação dos Relatórios à Reitoria. 
Entre os principais pontos, destacaram-se: o Relatório de 2018 foi o primeiro trabalho do 
mandato 2018/2020; além da entrega dos relatórios à gestão, também serão apresentados aos 
setores responsáveis, os pontos que requerem maior atenção e providências; todos os 
relatórios já estão divulgados na página oficial da UFSJ; e, nos relatórios por Campus, foram 
apontadas todas as sugestões de melhorias dos questionários e questões gerais sobre a UFSJ 
apresentadas pelos participantes da pesquisa. Prof. Valdir Mano aproveitou a oportunidade 
para ressaltar que os resultados apresentados por Campus, especialmente num momento de 
contenção de verbas, podem colaborar no direcionamento de recursos para questões mais 
urgentes. Além disso, acredita que as pesquisas de autoavaliação são importantes para que a 
comunidade participe ativamente das decisões da UFSJ, tendo em vista que as suas opiniões 
são apresentadas nos relatórios finais. O Vice-Reitor reiterou também a necessidade de que 
haja respostas para cada uma das demandas da comunidade acadêmica. Encerrando sua 
participação, agradeceu a todos pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, por entender que 
o relatório de autoavaliação se configura como uma potente ferramenta de apoio para a 
gestão, sobretudo pelo necessário diálogo com o Plano de Desenvolvimento Institucional; e, 
por fim, se colocou à disposição da Comissão, inclusive no que tange aos recursos financeiros 
para elaboração dos materiais de divulgação dos resultados da pesquisa. Em seguida, após a 
saída do Prof. Valdir, o Presidente retomou os procedimentos normais da reunião. A ata da V 
Reunião Ordinária, realizada no último dia doze de março, foi lida e aprovada por todos os 
presentes. O Presidente anunciou que todos os representantes dos discentes foram exonerados 
pela Portaria nº 247, de 14 de maio, em conformidade com o disposto no Artigo 25 do 
Regimento Interno da CPA, que define a exoneração do membro que faltar em três reuniões 
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ordinárias consecutivas. Prof. Roberto informou que o DCE será comunicado, solicitando a 
indicação de outros três representantes dos discentes da UFSJ. Informou, ainda, que o 
Relatório de Autoavaliação Institucional 2018 foi postado na Plataforma e-MEC no dia 30 de 
março; e, que já no dia 1º de abril foi iniciada a elaboração dos relatórios específicos de cada 
Campus. Passando aos itens de pauta, foi sugerido que todos compartilhassem suas 
impressões acerca da elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional 2018, tendo em 
vista que esta foi a primeira experiência de grande parte dos membros com as atividades da 
CPA. Prof. Douglas citou o pouco tempo de que os Grupos de Trabalho dispõem para análise 
dos resultados e elaboração do texto para o relatório e sugeriu que sejam observadas melhores 
datas para início e encerramento das pesquisas anuais. Ressaltou, ainda, a importância de que 
sejam realizadas campanhas consistentes de divulgação da pesquisa de autoavaliação, a fim de 
que a comunidade acadêmica participe cada vez em maior número. Marcelo lembrou que, ao 
serem dados retornos dos resultados para todos os segmentos, o número de participações 
tende a aumentar. Ambos afirmaram que todo o processo de elaboração do relatório ocorreu 
sem maiores problemas. Não houve outros comentários, em relação à construção do referido 
documento. Em seguida, foram apresentadas as páginas no website da UFSJ, especificamente 
da CPA, onde estão disponíveis as versões virtuais do Relatório geral da UFSJ e dos 
Relatórios por Campus. Passando ao último item de pauta, foram iniciadas as discussões e 
definições acerca da realização dos seminários nos Campi, bem como da elaboração dos 
materiais de divulgação dos resultados da pesquisa de autoavaliação 2018. A primeira 
sugestão apresentada foi a divisão dos membros em novos Grupos de Trabalho, para leitura 
dos relatórios específicos de cada Campus e posterior levantamento dos principais pontos 
positivos e negativos a serem apresentados nos materiais de divulgação (cartilhas e banners) e 
tratados nos referidos seminários. A organização dos GT será definida via e-mail até o 
próximo dia 24 de maio. Os GT deverão encaminhar as questões levantadas, no dia 14 de 
junho. Em relação aos conteúdos, formatos e meios de divulgação, tudo será definido na 
próxima reunião com data a ser anunciada posteriormente. Ficaram definidas as semanas dos 
dias 19 a 23 e 26 a 30 de agosto, para realização dos seminários. Entretanto, a data, horário e 
local específicos de cada seminário, ainda serão definidos. A próxima reunião ordinária ficou 
marcada para o dia 18 de junho, com início previsto para as 13h30min. 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, 21 de maio de 2019. 

 

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


