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Em 19 de dezembro de 2011, reuniu-se na sala 3.67, do Campus Santo Antônio a

Presidente da Comissão e Pró-Reitora de Planejamento Sra. Neyla Lourdes Bello e os

membros: Professores Antônio Sérgio Braga Lovatto, Leonardo Cristian Rocha e Luis

Fernando Soares; Técnicos Administrativos: Bruno do Nascimento Campos, Jaqueline

Menezes Farias Tarôco e Marcos Vinícius dos Santos. Não compareceu o representante da

Comunidade Externa Sr. Luiz Gonzaga Cardoso. Devido a uma falha de comunicação, não

foram convidados os suplentes Professora Cidália Gabriela Santos Marinho, a Técnica -

Administrativa Josilene Maria Fagundes Santiag o Cançado Braga e a representante da

Comunidade Externa Marilena Zanzone Coelho Monteiro. Ficou acertado a realização de

uma reunião no final de janeiro com estes membros de forma a passar todo o conteúdo

debatido nesta reunião. Ficou também acordado que o s membros suplementes participaram

ativamente da atividade da comissão e serão  convidados para as próximas reuniões. A

presidente iniciou a reunião esclarecendo o atraso em convocá -los, pois até a presente data

não ocorreu a indicação dos discentes, pelo D CE, para compor a comissão. Também

esclareceu a ausência da Professora Cássia Regina Santos Nunes, que fora convidada para

exercer outro trabalho o que a impediu de continuar fazendo parte da CPA. Também

esclareceu que os membros atuais foram escolhidos p ara compor a comissão considerando

as representações de cada um dos campi fora de sede, além do que determina a Lei do

SINAES. Comunicou que com as experiências passadas ficou difícil para a CPA atuar sem

ter um membro da Gestão fazendo parte dos trabalhos  e também o porquê de ter sido

escolhido a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento. Informou que quando esteve

no INEP o diretor alega que não seria ideal o presidente da CPA ter vínculo com a gestão .

Esclareceu aos membros que estaria atuando à fre nte dos trabalhos como coordenadora do

processo e que atuaria de forma imparcial.  Esclareceu as dificuldades encontradas pela

Comissão passada em reunir -se e sobre os fatos ocorridos que travaram o andamento dos

trabalhos da comissão. Enfatizou que a Comis são terá até 30/03 para postar RO relatório de

auto-avaliação no sistema no e-MEC e formalizar um plano de providências. Fez a

apresentação dos SINAES, como funciona sua avaliação, regulação e os mecanismos de



avaliação de gestão e explicou sobre os mecan ismos de avaliação e reconhecimento de

cursos. Dentro da apresentação dos slaids constava considerações sobre o Plano de

Atividades e Plano de Gestão, Relatório de Atividades, PDI, PPI, PPC e PPG. Salientou

sobre a necessidade de motivar a comunidade acadê mica para a importância da avaliação

buscando uma efetiva participação dos envolvidos direto,  respondendo os questionários que

serão utilizados no processo de auto -avaliação, principalmente os coordenadores de cursos

e professores. Enfatizou a necessidade em dar visibilidade aos SINAES, isto porque a

comunidade deverá saber que tal procedimento será realizado sem expor suas posições

pessoais e políticas, que o trabalho da CPA é apenas de avaliar e oferecer feedback aos

problemas e propor soluções para saná -los. Deixou claro que não é uma comissão a serviço

da gestão e sim um trabalho a serviço da comunidade acadêmica e externa e este trabalho

está vinculado ao processo de avaliação Institucional pelo MEC. Houve alguns

questionamentos por parte dos membros e em seguida foi colocado para todos as

dimensões a serem avaliadas na Instituição. A presidente sugeriu que todos leiam no site no

INEP a legislação para ver se há alguma alteração na Lei. Foi sugerido que uma semana de

avaliação para cada segmento. Também ficou definido não vincular a avaliação ao

preenchimento do INTELECTO. Os professores Leonardo e Luis Fernando sugeriram enviar

memorandos, e-mails e áudio para a comunidade no sentido de motivá -los a participar no

processo de auto- avaliação. Não esquecendo do sigilo das informações, focar os objetivos,

mensuração dos resultados e feedback à comunidade. Marcos Vinicius sugeriu colocar os

documentos na página da CPA com áudio. A presidente sugeriu a ele fazer uma avaliação

do site e implementar sua sugestão . Foi solicitado também a criação de uma lista de e-mails

da CPA.  A presidente sugeriu dividir o trabalho de forma que cada membro escolhesse uma

dimensão para ficar sob sua responsabilidade de acordo com sua formação, trabalho e

afinidade. Enfatizou que cada um lesse as resoluções, a Proposta de Auto Avaliação feita

anteriormente e após o estudo desse sua sugestão para a próxima avaliação. Ficou definida

reunião para o dia 06 de fevereiro de 2012, às 14:00. Ficou assim definida a divisão das

tarefas: Professor Leonardo - Dimensão 9; Professor Luis Fernando - Dimensão 7; Professor

Antônio Sergio - Dimensão 2; Neyla - Dimensão 1 e 10; Jackeline Dimensão – 5; Marcos

Vinicius – Dimensão 3 e 8; Bruno – Dimensão 6 e 8 e O representante da Comunidade

deverá ficar com as Dimensão 3 e 4. Nada mais havendo a declarar eu, Maria Alda da Silva,

lavrei a presente memória de reunião que se aprovada será assinada por todos os

presentes.

São João del-Rei, 19 de dezembro de 2011.
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