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MEMÓRIA DA VIII REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DA COMISSÃO 

PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA – 2015, NOMEADA PELA 
PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 2014. 

 
 

Aos 14 dias do mês de Outubro de 2015 às 14h30min, reuniram-se na sala 3.69 do 
Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken, os 
Docentes Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira e Prof. Vicente de Paula Leão 
(nomeado pela Portaria nº 571, de 13 de Outubro de 2015); e, os Técnicos-
Administrativos Márcio Eugênio Silva Moreira, Conceição Assis de Souza Santos, 
Maria Mônica dos Reis Mondaini e Davi Pereira Carrano, todos membros da 
Comissão Própria de Avaliação (CPA). Não compareceram: Prof. Luis Fernando 
Soares; e, Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti; 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 apresentou a Portaria nº 571 de 
Nomeação do Prof. Vicente de Paula Leão, ressaltando a satisfação em recebê-lo 
como membro da CPA. Apresentou brevemente ao Prof. Vicente as atribuições da 
Comissão, identificando as atividades realizadas durante os processos de 
Autoavaliação Institucional e de recredenciamento da UFSJ em 2014 e até meados 
deste ano de 2015. Citou ainda, como tarefas primordiais da CPA: o lançamento da 
pesquisa de autoavaliação 2015; a elaboração do instrumento de avaliação de cursos 
da UFSJ; e, definições quanto à implicação do referido instrumento. Prof. Vicente 
agradeceu o convite e se comprometeu a contribuir, no que lhe couber, para a 
continuação dos trabalhos e atividades da CPA. Passando aos itens de pauta, Prof. 
Carlos Henrique passou a palavra para Márcio Eugênio, a fim de que fossem 
comunicados os procedimentos que estão sendo realizados para a definição e 
implantação dos processos de Avaliação Interna de Cursos. Márcio Eugênio 
apresentou as propostas de alterações para a Resolução nº 011, de 19 de março de 
2012, que institui o Núcleo Docente Estruturante (NDE) nos Cursos de Graduação da 
UFSJ. Entre as principais alterações propostas, destacam-se: 1 – Inserção de 
parágrafo específico no Art. 1º, com a seguinte redação: §1º. Cursos de uma mesma 
área do conhecimento que ofereçam graus acadêmicos distintos (licenciatura e 
bacharelado) têm cada qual o seu próprio NDE – Justificativa: “por não integrar 
diretamente a gestão acadêmica do curso, o uso do termo "atuante" (proposto na 
Resolução CONAES 1/2010) pode aliviar possíveis conflitos de interpretação sobre a 
real responsabilidade da gestão acadêmica dos cursos. Quanto aos NDEs distintos 
para cursos com dois graus, ainda que os membros de ambos sejam os mesmos (o que 
não é vetado pela normatização da CONAES), cada grau acadêmico deve possuir o 
seu próprio NDE, nomeado em separado um do outro, que se reúna especificamente 
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para tratar de assuntos de um único curso,  de maneira a comprovar a identidade 
própria do curso nos momentos de avaliação externa. Recentemente, o curso de 
bacharelado em Geografia teve problemas na avaliação in loco pelo fato de possuir 
apenas um NDE nomeado para os graus de licenciatura e bacharelado”. 2 – Nova 
redação do inciso I do artigo que trata das competências do NDE, a saber: elaborar e 
propor ao Colegiado de Curso, reestruturações curriculares e atualizações do Projeto 
Pedagógico de Curso, com fulcro na melhor definição da sua concepção e dos seus 
fundamentos, bem como no pleno atendimento às legislações e normas que regem a 
oferta dos cursos superiores no país – Justificativa: “na resolução em vigor as 
competências da reelaboração e da atualização periódica do PPC são do NDE, em 
conflito (no meu entendimento) com o Art 46 do Regimento, que delega essas 
responsabilidades ao Colegiado. Complementarmente, na nova proposta (grifo em 
verde) também passa a ser atribuição do NDE o acompanhamento do pleno 
atendimento aos requisitos legais e normativos pelo curso, de maneira a mantê-lo 
sempre atualizado nesse quesito e preparado para receber eventuais avaliações 
externas em qualquer tempo”. 3 – Inserção dos incisos VI, VII e parágrafo deste 
último, com as seguintes redações: VI - fazer a autoavaliação trienal do curso, 
subsidiada pelo Instrumento de Avaliação de Cursos da UFSJ, observando a sincronia 
do procedimento com o ciclo de avaliação da área específica do curso no SINAES; 
VII – remeter o Relatório da Autoavaliação do curso à CPA até o dia 31 de outubro 
do ano em que o curso participe do ENADE; §1º. Cursos cujas áreas não são 
avaliadas pelo ENADE, para o fim proposto no inciso VI, terão seus ciclos de 
autoavaliação definidos pelo CONEP, em cooperação com a CPA. – Justificativa: 
“essa nova atribuição dá maior relevância ao NDE e consistência à autoavaliação, 
considerando ser o NDE formado por especialistas na área de conhecimento do curso 
e mandatário de maior legitimidade para autoavaliar o curso (com as mesmas 
competência e legitimidade das comissões externas), ao mesmo tempo, desonera a 
CPA da difícil tarefa de avaliar todos os cursos de graduação. Para tanto, seria criado 
o Instrumento de Autoavaliação de Cursos da UFSJ, com base nos itens do atual 
instrumento de avaliação do INEP. Também o estabelecimento de um prazo para o 
remetimento dos relatórios de autoavaliação pelo NDE para a CPA da uma segurança 
para que os dados cheguem num período próprio para a sua utilização na composição 
do relatório anual da CPA”. 4 – Alterações nos incisos do artigo que trata da 
composição do NDE, como segue: I – o coordenador de curso, membro nato e 
presidente; II – o vice-coordenador, membro nato e substituto imediato do presidente; 
III – 3(três) docentes cuja formação tenha relação direta com a área do curso, e que 
ministrem disciplinas no curso; § 1º. Na ausência ou impedimento dos membros 
natos, atendido o § 2º, do Art. 9º, presidirá o NDE o docente que atue a mais tempo 
no curso; Justificativa – “ao tornar coordenador e vice-coordenador membros natos 
do NDE corrige-se a inconsistência da resolução em vigor, segundo a qual, mesmo 
não sendo obrigatoriamente membro do Núcleo, está previsto que o vice-coordenador 
substitui o presidente do NDE nas suas ausências. O inciso III também corrige outro 
problema (de identidade) quando restringe a composição do NDE a docentes com 
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formação na área do curso, trazendo o NDE para mais próximo da formação 
idealizada pela CONAES. No momento atual praticamente todos os cursos da UFSJ 
já estão consolidados e com número suficiente de professores da área fim para 
comporem os NDEs, não se fazendo mais necessária a abertura para membros que 
não sejam da área específica do curso”. 5 – Inserção dos parágrafos 1º, 2º e 3º no 
artigo que trata sobre a eleição dos membros do NDE, a saber: §1º. Concluído o 
primeiro ciclo de vida do NDE, já considerando a possível rotatividade dos membros 
natos (coordenador e vice-coordenador) a cada 2 (dois) anos, as eleições para os 
novos membros são realizadas anualmente, uma vaga a cada ano, de maneira a prover 
o NDE da perenidade determinada pela CONAES; §2º. A ordem inicial da 
rotatividade das vagas de que trata o §1º, é definida na instância do próprio NDE; § 
3º. No período transitório para o completo estabelecimento do mecanismo de 
perenização do NDE, previsto no §1º, será admitido mandato temporariamente 
superior aos 4 (quatro) anos estabelecidos no caput. – Justificativa: “nos §s 1º, 2º e 3º 
está proposto um mecanismo de perenização do NDE, de maneira a atender ao inciso 
IV, do Art. 3º, da Resolução CONAES nº 01, de 17 de junho de 2010, que determina 
que as IES devem ‘assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE 
de modo a assegurar a continuidade no processo de acompanhamento do curso’". 6 – 
Inserção de artigo que trata de instruções para casos omissos, com seguinte redação: 
os casos omissos são resolvidos pelo próprio NDE, sob a luz das normas 
institucionais. – Justificativa: “a instância de poder do Colegiado não pode se 
confundir com a do NDE, até mesmo por serem de naturezas distintas. Além do mais, 
o Colegiado tem membro discente na sua composição e, por razões óbvias, não é 
razoável que ele resolva questões específicas de um núcleo que é exclusivamente 
formado por docentes, especialistas de uma determinada área, e que não está 
hierarquicamente submetido ao Colegiado”. Finalizando a apresentação das 
propostas, Márcio Eugênio se comprometeu a verificar os trâmites legais para o 
encaminhamento e aprovação da nova redação da Resolução em questão, tendo em 
vista a urgência da matéria. Todos os membros presentes se manifestaram favoráveis 
às propostas apresentadas. Passando ao segundo item de pauta, foi apresentada a 
proposta para o questionário a ser aplicado para os discentes de graduação. Entre as 
principais decisões da CPA, quanto ao formato, estão: a avaliação dos itens por meio 
de uma escala de 0 (zero) a 5 (cinco); junção de várias questões a serem avaliadas, 
que tenham relação quanto ao assunto e área, em um único item. Quanto a questões 
relacionadas à plataforma MOODLE, especificamente a soluções técnicas: a 
organização em um item (ou, dimensão) por página; a inserção de um botão “salvar” 
ao final de cada item do questionário (final de cada página); ao final do questionário 
um botão “salvar e finalizar”. Quanto aos conteúdos do questionário, todos os 
membros se comprometeram a analisar e apresentar sugestões para melhoria do 
instrumento. Profa. Patrícia defendeu a necessidade de que, para determinados 
assuntos, as questões sejam semelhantes para todos os segmentos da comunidade 
acadêmica. Todos foram favoráveis à sugestão da Professora. O Presidente, Prof. 
Carlos Henrique, observou que, tendo em vista outros compromissos de alguns 
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membros da CPA, a reunião deveria ser encerrada. Entretanto, por haver ainda 
assuntos a serem tratados, o Presidente anunciou a necessidade de agendamento de 
uma reunião extraordinária para a próxima sexta-feira, dia 16 de outubro do corrente 
ano. Declarou encerrada a reunião às 17h30min, 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, 14 de Outubro de 2015.  
 
 

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)__________________________  
 
Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti – Ausente 
 
Prof. Vicente de Paula Leão______________________________________________ 
 
Prof. Luis Fernando Soares  –  Ausência Justificada 
 
Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira_______________________________________ 
 
Conceição Assis de Souza Santos_________________________________________ 
 
Davi Pereira Carrano___________________________________________________ 
 
Márcio Eugênio Silva Moreira____________________________________________ 
 
Maria Mônica Reis Mondaini_____________________________________________  
 
Renata Maria dos Santos Neves – Ausente  
 
Sálvio Humberto Penna   –  Ausente 
 
Isaías Leonel Ferreira Soares   –  Ausente 
 
Larissa Santos Calixto   –  Ausente 


