
MEMÓRIA DA V REUNIÃO ORDINÁRIA DE ACOMPANHAMENTO DE 
TRABALHOS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA, NOMEADA 
PELA PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 2014. 
 
Aos 28 dias do mês de Outubro de 2014 às 9 horas e 30 minutos, reuniram-se na sala 
3.69 do Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken, 
as Docentes Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti e Profa. Patrícia Lopes Rosado; 
os Técnicos Administrativos Bernardo Cintra Teodoro, Davi Pereira Carrano e 
Conceição de Assis de Souza Santos, todos membros da Comissão Própria de 
Avaliação (CPA), além do convidado Márcio Eugênio Silva Moreira. Não 
compareceram os Docentes Prof. Leonardo Chaves Dutra Rocha, Prof. Luiz Fernando 
Soares; os Técnicos Administrativos Maria Mônica Reis Mondaini (suplente); 
Membros Externos Sra. Renata Maria dos Santos Neves e Sr. Sálvio Humberto Penna 
(suplente).  Abrindo a reunião o Presidente anunciou a saída, em razão de motivos 
pessoais, do servidor Bruno. Para ocupar o seu lugar, foi convidado o Técnico 
Administrativo Márcio Eugênio Silva Moreira. Passando à pauta, o Presidente 
apontou para as ações prioritárias, além de outros aspectos relacionados ao 
funcionamento e organização da CPA; ressaltou a importância da autonomia desta 
CPA, entendendo haver necessidade de não atrelamento à Reitoria da Universidade 
Federal de São João del Rei – UFSJ. Foi apresentada proposta para a realização de 
seminário, com data, programação e cronograma a serem definidos, oportunidade em 
que será possível estabelecer prioridades de resolução de fragilidades, com vistas 
para o fortalecimento e consolidação do trabalho desta CPA. Como sugestões, o 
Presidente apontou possíveis convites para a Profa. Bernardete Angelina Gatti, além 
de profissionais do INEP. Com a intenção de justificar tais presenças, foi sugerido 
também pelo Presidente, que fossem reunidas todas as CPA's circunvizinhas. 
Fornecendo detalhamentos sobre a possível realização do seminário, foram sugeridas 
atividades que contribuíssem para o bom funcionamento da CPA desta instituição, 
dentre as quais pode-se destacar: mesas redondas para tratar dos aspectos teóricos da 
avaliação, o convite para outras instituições com históricos de sucesso em edições 
anteriores de Avaliações Institucionais, tais como: a Universidade Federal de Viçosa 
(UFV), a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), a Universidade Federal de 
Lavras (UFLA), a Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC), Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF), além do Instituto Federal Sudeste de Minas (IF 
Sudeste). O Presidente ressaltou que há muito o que se observar das instituições 
privadas, em razão de suas boas avaliações. Lembrou ainda sobre aspecto político no 
qual a Comissão Própria de Avaliação é e está envolvido, ao que sugeriu que para 
médio e longo prazo podem ser pensadas formas de articulação de um Grupo de 
Pesquisa com recursos do CNPq, onde fossem possíveis discussões teóricas acerca do 
papel da  avaliação para as Instituições de Ensino Superior. Foi citado o necessário 
cuidado com os prazos de devolução dos dados colhidos pelos questionários, à 
comunidade acadêmica, o que segundo o próprio Presidente, tem sido uma falha a ser 
corrigida. Voltando à possibilidade de realização do Seminário, foi sugerido que o 
mesmo aconteça até o final de novembro. Foram apresentados modelos de cartazes de 
divulgação da Avaliação, para os quais foram sugeridas alterações nas informações, 



acréscimo de informações operacionais, além da inserção de algum tipo de assinatura 
da CPA. Outra questão tratada foi a importância da criação de site exclusivo da CPA, 
onde fossem possíveis a interação e o diálogo, o recebimento de opiniões, críticas e 
dúvidas de toda a comunidade acadêmica, privilegiando o acesso às falas desta. Davi 
Pereira Carrano sugeriu o uso do Facebook não como ferramenta de discussão, mas, 
de divulgação da importância avaliação para a instituição. O Presidente lembrou 
sobre a restrição ao uso de tal site, justificando se tratar de um veículo genérico e 
pouco favorável ao bom e sério desempenho desta CPA. Quanto aos cartazes, foi 
decidido que deverá ser providenciado orçamento de 100 (cem) unidades para cada 
um dos 6 (seis) Campus da UFSJ. Sobre a disponibilização de informações e boletins 
da avaliação institucional, foi colocada a possibilidade do uso da Assessoria de 
Comunicação Social da Universidade Federal de São João del Rei – ASCOM, além 
da TV-UFSJ, para veiculação de informações. Como forma de garantir a legitimidade 
e confiabilidade desta CPA, Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti apontou para a 
necessidade de divulgação de informações claras, coerentes e consistentes quanto à 
preservação do anonimato de todas as pessoas que responderem os questionários. 
Como possível caminho, Bernardo Cintra Teodoro sugeriu que os dados fossem 
criptografados. Profa. Patrícia Lopes Rosado lembrou sobre importância da 
preservação da identidade das pessoas, a fim de que pudesse ser traçado um “retrato 
fiel” da UFSJ. Foi sugerida a inserção de um cabeçalho onde as informações relativas 
à autonomia da CPA, ao uso exclusivo de todos os dados dos participantes por esta 
mesma Comissão. Tal questão não ficou decida, havendo necessidade de uma nova 
discussão em outro momento. Passou-se à divisão de funções e ao apontamento de 
prioridades de ação, ao que ficou decidido a urgência de um foco maior na 
finalização dos questionários para os técnicos, docentes e discentes; a decisão sobre 
as possíveis datas para o Seminário; a verificação da necessidade de envio do Projeto 
de Avaliação ao Conselho Superior (CONSU); o cumprimento dos prazos para 
devolução dos dados para a comunidade; a elaboração de um Cronograma de 
Trabalho para os 2 (dois) anos de mandato da composição atual da Comissão; a 
confecção de outros documentos pela Profa. Patrícia Lopes Rosado; o contato com as 
CPA's circunvizinhas; a inserção das questões dos questionários no sistema; e, o 
preenchimento de formulários e afins. Não havendo mais assuntos a serem tratados 
nesta reunião, o Presidente declarou encerrada a reunião às 11 horas e 45 minutos, da 
qual eu, Conceição de Assis de Souza Santos, designada secretária interina desta CPA, 
lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada  será assinada por mim e por todos 
os membros presentes. 
 

São João del-Rei, 28 de Outubro de 2014. 
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