
MEMÓRIA DA III 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 9 de setembro de 2014 às 9 horas e 30 minutos, reuniram-se na sala 2.36, do prédio

da Reitoria no Campus Santo Antônio, o Presidente da Comissão,  Prof.  Carlos Henrique

de Souza Gerken  e  os  membros Professores: Luis Fernando Soares, Patrícia Lopes

Rosado e Kety Valéria Simões Franciskati (suplente);  Técnicos Administrativos: Bernardo

Cintra Teodoro, Bruno Nascimento Campos,  Davi Pereira Carrano e Maria Mônica Reis

Mondaini  (suplente).  Não compareceram  Conceição Assis de Souza Santos,  Leonardo

Chaves Dutra da Rocha e  os representantes da comunidade externa Renata Maria dos

Santos Neves e Sálvio Humberto Penna (suplente). Iniciada a sessão, o presidente da

CPA recebeu as propostas de questionário e abriu a palavra aos membros da comissão

para discussão. Foi levantada a possível duplicidade de itens nos questionários, pelo que

foi  sugerido  pela  Profa.  Patrícia  a  elaboração  dos  questionários  por  interessados

(discentes,  docentes  e  técnicos),  considerando  cada  um  dos  eixos.  Foi  proposta  a

redução de questões para que o questionário proposto não seja tão extenso e que seja

evitada  a  defasagem  de  informações.  A Profa.  Patrícia  sugeriu  uma  metodologia  de

trabalho para a comissão. Propôs, ainda, a elaboração de informativos sobre a CPA para

orientação dos participantes da avaliação. O presidente da CPA ressaltou a importância

de  transformar  a  comissão  como  protagonista  nos  processos  de  avaliação.  A Profa.

Patrícia  lembrou  da  importância  da  participação  dos  egressos,  sugerindo  fazer  um

apanhado desde de 2006. Com relação ao Eixo 4, o membro representante dos técnicos

Bernardo passou à apresentação da proposta de questionário. O presidente da comissão

ressaltou  a  importância  de  uma avaliação de âmbito  geral.  O membro técnico  Bruno

Campos sugeriu a aplicação de um questionário mais amplo, por adesão voluntária, até o

final de 2014, enquanto a CPA trabalha em questionários mais específicos capazes de

gerar informações mais sólidas para os futuros processos de avaliação institucional. O

membro técnico Davi  sugeriu o estabelecimento de um padrão de preenchimento das

propostas  de  questionário  para  facilitar  a  visualização  e  o  trabalho  da  comissão.  O

membro docente Luis Fernando sugeriu que seja disponibilizado o questionário atual para

verificação da possibilidade de aproveitamento de questõe e o acréscimo de novas, para

que  na  próxima  reunião  da  comissão  seja  possível  apresentar  a  nova  proposta  de



questionário.  O membro técnico Davi  sugeriu  que não se aproveitasse o questionário

anterior  para  que  pudesse  ser  feito  um novo  considerando  os  segmentos  (docentes,

técnicos e discentes) e os eixos da avaliação. O presidente sugeriu que os membros

verifiquem se as propostas para os eixos 4 e 5 estão de acordo para que se passe para

os  demais  eixos.  Encerrados  os  debates  a  respeito  das  possíveis  respostas,  ficou

estabelecida a data de 25 de setembro de 2014, às 9 horas e 30 minutos, na sala de

reuniões da Reitoria.  Não havendo mais assuntos a serem tratados nesta  reunião,  o

Presidente  declarou  encerrada  a  reunião  às  10h49,  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, 9 de setembro de 2014.
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