
MEMÓRIA DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE

TRABALHOS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA, NOMEADA PELA

PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 2014

Em 24 de junho de 2014 às 10 horas e 55 minutos, reuniram-se na sala 3.36, do Campus

Santo Antônio, o Presidente da Comissão,  Prof.  Carlos Henrique de Souza Gerken  e  os

membros  Professores:  Kety  Valéria  Simões  Franciskati  (suplente),  Leonardo  Chaves

Dutra  da  Rocha,  Luiz  Fernando  Soares  e   Patrícia  Lopes  Rosado;   Técnicos

Administrativos:  Bernardo Cintra Teodoro, Bruno Nascimento Campos,  Conceição Assis

de  Souza  Santos,  Davi  Pereira  Carrano  e  Maria  Mônica  Reis  Mondaini  (suplente),  o

representante  da  comunidade  externa:  Sálvio  Humberto  Penna (suplente), e   como

convidada a Reitora da UFSJ,  Professora Valéria Heloísa Kemp.  Não compareceu a

representante da comunidade externa Renata Maria dos Santos Neves, cuja ausência se

justifica pelo gozo de licença médica. Iniciada a sessão, o Presidente da CPA passou à

leitura do artigo 3º da Lei nº 10.861, de 11 de abril de 2004, que institui o SINAES. Dada a

palavra à Profa. Valéria, a convidada ressaltou a importância de tal comissão para as

políticas da UFSJ,  fornecendo parâmetros fundamentais  ao desenvolvimento da casa.

Ressaltou,  ainda,  a  necessidade  da  atuação  constante  da  CPA tendo  em  vista  o

crescimento da Universidade. A professora chamou de histórica a instalação desta CPA

2014  que será  capaz  de  subsidiar  os  trabalhos relativos  à  concecussão  do PDI.  Foi

mencionada  a  ausência  de  indicação  de  membros  discentes,  dada  a  importância  da

participação dos mesmos. A Profa. Justificou o início dos trabalhos sem os discentes para

que não houvessem maiores atrasos na CPA. Para fiinalizar, a Reitora se manifestou à

disposição da CPA para consultas a documentos institucionais e manutenção de um canal

aberto para o pleno desenvolvimento dos trabalhos da Comissão. O presidente da CPA,

retomando  a  palavra,  passou  a  uma  breve  análise  do  Instrumento  de  Avaliação

Institucional Externa no MEC. O professor Leonardo sugeriu um trabalho de divisão dos

temas  entre  os  membros  da  CPA,  formando  pequenos  grupos  de  pré-avaliação  da

situação da UFSJ.  Os demais  membros docentes  sugeriram outras  possibilidades de

trabalho  da  CPA.  Os  membros  discutiram  a  respeito  do  relatório  de  auto-avaliação

institucional de 2013 e os instrumentos de avaliação. Os membros trocaram experiências

em avaliações anteriores e expuseram as atuais necessidades da instituição no que diz



respeito à melhoria do instrumento. O presidente retomou a palavra e sugeriu a divisão de

tarefas entre os membros para a próxima reunião,  ressaltando a necessidade de ser

estudado  o  relatório  do  ano  de  2013.  Foi  reforçada  a  questão  da  sensibilização  da

comunidade acadêmica, bem como a necessidade de estudar a melhora no instrumento

avaliativo. Foi acordada a data de 8 de julho, às 9h30, na sala de reuniões da Reitoria,

para a realização da próxima reunião da CPA.  Não havendo mais  assuntos a serem

tratados nesta reunião, o Presidente declarou encerrada a reunião às 12h17, da qual eu,

Maria  Mônica  Reis  Mondaini,  designada  como  secretária  desta  Comissão,  lavrei  a

presente ata, que após ser lida e aprovada  será assinada por mim  e  pelos membros

presentes.

São João del-Rei, 24 de junho de 2014.

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)_______________________________

Kety Valéria Simões Franciskati (suplente)_______________________________________

Leonardo Chaves Dutra da Rocha_____________________________________________

Luiz Fernando Soares_______________________________________________________

Patrícia Lopes Rosado______________________________________________________

Bernardo Cintra Teodoro_____________________________________________________

Bruno Nascimento Campos___________________________________________________

Conceição Assis de Souza Santos_____________________________________________

Davi Pereira Carrano________________________________________________________

Maria Mônica Reis Mondaini (suplente)_________________________________________

Renata Maria dos Santos Neves (Ausência justificada)

Sálvio Humberto Penna (suplente)_____________________________________________


