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Aos 19 dias do mês de Maio de 2015 às 9h30min, reuniram-se na sala 3.69 do 
Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken, os 
Docentes Prof. Luis Fernando Soares, Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira; os 
Técnicos-Administrativos Maria Mônica Reis Mondaini, Conceição Assis de Souza 
Santos, Davi Pereira Carrano e Márcio Eugênio Silva Moreira, todos membros da 
Comissão Própria de Avaliação (CPA). Não compareceram: Profa. Kety Valéria 
Simões Franciscatti e Prof. Leonardo Chaves Dutra da Rocha; o técnico-
administrativo Bernardo Cintra Teodoro; os Membros Externos Sra. Renata Maria 
dos Santos Neves e Sr. Sálvio Humberto Penna; e os membros representantes dos 
Discentes Larissa Santos Calixto e Isaias Leonel Fereira Soares. Dando início à 
reunião, o Presidente Prof. Carlos Henrique Gerken anunciou a presença do chefe de 
Gabinete da Reitoria, Prof. Gustavo Melo, convidado a participar desta Reunião. O 
Presidente ressaltou a importância da presença do Prof. Gustavo, tem em vista que 
este estava responsável pela preparação da sala e dos equipamentos para o trabalho da 
Comissão Externa; pelo transporte dos avaliadores; pelo suporte à CPA; e, por 
quaisquer outras questões referentes à visita da Comissão Externa de Avaliação no 
processo de Recredenciamento da UFSJ. Passando à pauta, o Presidente disse que 
esta Reunião seria composta de dois momentos: o primeiro, para que todas as 
questões acerca da visita da Comissão Externa fossem tratadas. O segundo, para 
discussões referentes à elaboração do Instrumento de Avaliação de Cursos de 
Graduação e de Pós-Graduação da UFSJ. O Presidente passou a palavra ao Prof. 
Gustavo, que manifestou sua satisfação em poder acompanhar, e colaborar, no 
processo de Recredenciamento da UFSJ, especialmente em razão do importante papel 
que a CPA vem desempenhando na Instituição. Citou algumas providências que já 
estão sendo tomadas, como a preparação da sala, dos mobiliários e dos equipamentos 
(computadores, impressora e telefone). Lembrou que, após a visita da Comissão 
Externa, a sala receberá a CPA, ampliando sua infraestrutura e suas condições de 
trabalho. Sobre a agenda de trabalho da Comissão Externa, o Presidente citou a 
importância de se privilegiar a visita ao Campus CTAN. Profa. Patrícia lembrou a 
todos sobre a necessidade de se convidar a toda a comunidade acadêmica para as 
reuniões com a Comissão Externa. Prof. Gustavo disse que todas as medidas de 
logística já estão sendo providenciadas, tanto para o transporte dos Avaliadores, 
quanto de todos os segmentos interessados em participar das reuniões, durante a 
visita in loco da referida Comissão. Prof. Luis Fernando colocou a questão sobre a 
obrigatoriedade da participação de todos os Coordenadores de Cursos da UFSJ, mas, 
falou sobre possíveis problemas quanto à disponibilidade de horários, especialmente 
de Coordenadores de outros Campi. Sobre a disponibilidade de horários, o Presidente 
lembrou a importância de que todos os membros da CPA dediquem seu tempo 



integralmente à visita da Comissão Externa. Prof. Gustavo disse que a CPA não 
precisaria se ocupar da divulgação da agenda da visita e com organização da logística 
relacionada à participação da comunidade acadêmica e à locomoção da Comissão 
Externa, ressaltando como contribuições da Reitoria as referidas tarefas e demandas. 
Em seguida, foi realizada conferência dos documentos a serem apresentados e 
disponibilizados à Comissão Externa, quando puderam ser identificados os que ainda 
deveriam ser providenciados. O Presidente da CPA, Prof. Carlos Henrique lembrou a 
necessidade de que haja, nos dias da visita da Comissão Externa, um técnico de 
Informática da UFSJ à disposição para a resolução de possíveis problemas com os 
equipamentos, redes, etc.. Prof. Luis Fernando ressaltou a necessidade de que a CPA 
se organize para a devolução, à comunidade, dos resultados do relatório da referida 
visita. O Presidente se comprometeu em providenciar as devidas publicações em 
todos os meios de comunicação da UFSJ. Agradecendo a participação de todos, em 
especial ao Prof. Gustavo, não havendo mais assuntos a serem tratados, o Presidente, 
declarou encerrada a reunião às 11h30min, da qual eu, José Ricardo Resende 
Gonçalves, secretário desta CPA, lavrei a presente ata que, após ser lida e aprovada, 
será assinada por todos os membros presentes.  

São João Del-Rei, 19 de Maio de 2015.  
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