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Aos 03 dias do mês de Março de 2015 as 9 horas e 30 minutos, reuniram-se na sala 
3.69 do Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken, 
os Docentes Prof. Luis Fernando Soares, Prof. Leonardo Chaves Dutra da Rocha e 
Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira; os Técnicos Administrativos Bernardo Cintra 
Teodoro, Maria Mônica Reis Mondaini, Conceição Assis de Souza Santos, Davi 
Pereira Carrano e Márcio Eugênio Silva Moreira; os Representantes dos Discentes 
Larissa Santos Calixto e Isaias Leonel Ferreira Soares, todos membros da Comissão 
Própria de Avaliação (CPA). Não compareceram: Profa. Kety Valéria Simões 
Franciscatti; os Membros Externos Sra. Renata Maria dos Santos Neves e Sr. Sálvio 
Humberto Penna. O Presidente Prof. Carlos Henrique Gerken iniciou a reunião 
expondo algumas questões relacionadas às apresentações das análises preliminares 
realizadas pelos membros, a fim de que a estrutura geral seja padronizada, 
especialmente no que se refere à redação final do Relatório Institucional. Citando o 
exemplo do Relatório 2013 da Universidade Federal de Lavras, o Presidente Prof. 
Carlos Henrique se diz favorável à seguinte ordem de apresentação de análises dos 
eixos temáticos/dimensões (Redação do Relatório Final): 1ª Parte – ações/políticas 
implementadas pela gestão da UFSJ no que diz respeito a todos os setores/segmentos 
da Instituição; 2ª Parte – apresentação dos dados coletados na pesquisa de 
Autoavaliação; 3ª Parte – análise/reflexão sobre as relações entre a primeira e a 
segunda parte, citando/referenciando, sempre que necessário, as questões tratadas no 
PDI da UFSJ. Diversas discussões e deliberações foram realizadas sobre as 
impressões dos membros da CPA no que tange às análises iniciais, cabendo ressaltar: 
a utilização, na redação do Relatório Final, das classificações “Excelente”, 
“Suficiente” e “Insuficiente” em substituição das expressões “Ponto Forte”, “Ponto 
Regular” e “Ponto Fraco”, sugeridas em reunião anterior; análise específica, a ser 
definida, para os questionários de Discentes Egressos de Graduação e de Pós-
Graduação; formas de análise das relações entre os dados coletados por meio dos 
questionários e os dados informados pelas Pró-reitorias da Instituição. Prof. Carlos 
Henrique ainda apontou para algumas questões que podem contribuir para o 
direcionamento desta Comissão: a necessidade de análise das ações e políticas 
implementadas pela gestão da Instituição desde o último Ato de Recredenciamento; 
reflexão sobre os Relatórios Institucionais da UFSJ dos últimos anos; utilização do 
PDI como base para discussões e reflexões, uma vez que se trata de um documento 
relativamente recente (2013). Profa. Patrícia ressaltou a importância de incluir no 
Relatório Final, análises sobre o movimento de elaboração/implementação de 
ações/políticas de melhoria em todos os setores da UFSJ, evidenciando a relação 
entre o sugerido, o aplicado e a opinião dos diversos segmentos da Comunidade 
Acadêmica. As considerações feitas por Profa. Patrícia foram ratificadas pelo 



Presidente Prof. Carlos Henrique. Em seguida, foi sugerido por Davi Carrano, que 
fossem determinados os roteiros de trabalho de análise, visto que observava certa 
indecisão da Comissão no que diz respeito aos passos a serem seguidos na elaboração 
das análises de cada Eixo/Dimensão, tanto para apresentação nas reuniões quanto 
para o Relatório Final. Sobre esta questão, a CPA assim deliberou:1º Passo – 
Descrição do PDI; 2º Passo – Informações cedidas pelas Pró-reitorias; 3º Passo – 
Análise dos questionários; 4º Passo – Conclusão: Reflexão sobre os passos anteriores. 
Quanto à elaboração do Relatório Final, o Presidente sugeriu que se forme um grupo 
de três a quatro membros para sua elaboração, a fim de que se possa dinamizar e 
uniformizar as formas/estruturas de redação. Por fim, foi sugerido por Davi Carrano 
que, se assim fosse possível, os membros da CPA – Conceição Assis de Souza Santos, 
Bernardo Cintra Teodoro, Maria Mônica Reis Mondaini, Márcio Eugênio Silva 
Moreira e Davi Pereira Carrano – que exercem funções administrativas na Instituição, 
fossem liberados destas, a fim de que pudessem se dedicar exclusivamente aos 
afazeres da referida Comissão, até o final do mês de Março deste ano, tendo em vista 
a urgência dos trabalhos. Concordando com a sugestão apresentada, o Presidente Prof. 
Carlos Henrique se prontificou a pleitear junto às respectivas chefias imediatas, as 
liberações dos membros citados, para dedicação exclusiva ao atendimento das 
demandas desta Comissão. Assim, ficaram todos os membros responsabilizados pela 
realização das análises e pela consequente elaboração das reflexões-base do Relatório 
específico de cada Eixo/Dimensão, seguindo as determinações supracitadas, a serem 
apresentadas na próxima reunião ordinária agendada para o próximo dia 10 de Março 
do corrente ano. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Presidente declarou 
encerrada a reunião às 11 horas e 20 minutos, da qual eu, Conceição 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, 03 de Março de 2015.  
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