
MEMÓRIA DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DE ACOMPANHAMENTO DE
TRABALHOS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA, NOMEADA PELA

PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 2014

Em 8 de julho de 2014 às 9 horas e 30 minutos, reuniram-se na sala 2.02, do Campus

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

membros  Professores: Leonardo  Chaves  Dutra  da  Rocha,  Luis  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),  como   convidados  o  Pró-Reitor  de  Ensino  de

Graduação,  prof.  Marcelo  Pereira  de  Andrade  e  o  Pesquisador  Institucional  Márcio

Eugênio Silva Moreira.  Não compareceram os representantes da comunidade externa

Renata  Maria  dos Santos  Neves e  Sálvio  Humberto Penna (suplente)  e  os  membros

docentes Kety Valéria Simões Franciskati (suplente). Iniciada a sessão, o Presidente da

CPA passou à explanação de experiências de outras IFES no que diz respeito a auto

availação institucional. Os membros deram início às discussões a respeito do relatório

2013, baseados na leitura deste. Foi levantada a necessidade de estudo do PDI anterior

ao vigente para que seja feito um estudo comparativo para levantamento de informações

para a construção de um relato institucional. Aberta à palavra ao Prof. Marcelo Andrade, o

mesmo destacou a falta de cultura de avaliação na instituição e como há a necessidade

de se fazer uma CPA que seja efetiva, fazendo uso do instrumento e não sendo só uma

comissão para cumprir a legislação. Franqueada a palavra ao Pesquisador Institucional,

Márcio  Eugênio,  o  mesmo  esclareceu  que  o  processo  de  recredenciamento  foi

protocolado em abril de 2014. A avaliação, a partir dos novos instrumentos de avaliação,

está centrada na CPA, sendo os órgãos externos somente supervisores.  Desde 2012

existe um instrumento novo para avaliação de cursos e desde janeiro de 2014 existe um

novo instrumento de avaliação institucional externa. O prof. Leonardo, com apoio da Profª.

Patrícia, sugeriu a divisão de tarefas em grupos por dimensões, analisar o instrumento e

posteriormente  reanalisar  os  dados  do  relatório  de  autoavaliação  de  2013,  visando

levantar problemas e apontar soluções para serem encaminhadas à direção da UFSJ.

Márcio Eugênio esclareceu que a UFSJ nunca passou por recredenciamento, já que o

processo  que a  UFSJ passou entre  2006 e  2009  não foi  validado.  Foram discutidas

possíveis estratégias de sensibilização a partir do dia 11 de agosto nas coordenadorias de



curso. Bernardo responsável por levantar alguns problemas para serem colocados em

apresentação,  Bruno  ficou  responsável  por  escrever  textos  resumindo  as  funções  e

objetivos da CPA e o Presidente ficou responsável por elaborar apresentação para ser

apresentado às coordenadorias de curso.  Ficou definido que em 9 de setembro para

apresentação  da  análise  do  relatório  de  autoavaliação  de  2013  e  apresentação  de

propostas de novo instrumento de autoavaliação para 2014, tendo sido os membros da

comissão  divididos  em  5  grupos,  conforme  os  eixos  colocados  no  instrumento  de

avaliação institucional externo. Foi acordada a data de 9 de setembro, 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

11h43,  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, 8 de julho de 2014.
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