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Aos 16 dias do mês de Outubro 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 e Prof. Vicente de Paula Leão; e, os Técnicos-
Administrativos Márcio Eugênio Silva Moreira, Conceição Assis de Souza Santos e 
Davi Pereira Carrano, todos membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA). Não 
compareceram: Profa. Patrícia Alves Rosado Lopes, Profa. Kety Valéria Simões 
Franciscatti; Maria Mônica Reis Mondaini; 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 ressaltou, dentre outros, os 
objetivos desta reunião extraordinária, a saber: definição dos meios de divulgação da 
campanha de autoavaliação 2015; continuidade da análise do questionário dos 
Discentes de Graduação; outras discussões sobre a reelaboração dos demais 
questionários. Lembrou ainda, da necessidade de a CPA se organizar para a 
reestruturação do questionário destinado aos Egressos de Graduação e de Pós-
graduação. Prof. Vicente Leão sugeriu que todos os canais de comunicação da UFSJ 
fossem mobilizados para a questão da divulgação, além da possibilidade de que 
fossem produzidos folderes que pudessem ampliar as formas de acesso dos 
respondentes da pesquisa. Márcio Eugênio citou a possibilidade de que fossem 
pensados questionários que seriam destinados às instituições civis organizadas, 
comércios e demais segmentos das comunidades onde os campi da UFSJ estão 
inseridos. Dessa maneira, segundo a proposta, a pesquisa contaria com uma 
participação expressiva da sociedade. Prof. Vicente sugeriu que fosse pensada uma 
estratégia para participação também dos pais dos discentes. Prof. Carlos Henrique 
lembrou as discussões anteriores acerca da realização de seminários de divulgação 
dos resultados da pesquisa 2014. E frisou a necessidade de fossem, ao menos, 
realizadas reuniões específicas com a Congregação e os Conselhos Superiores da 
UFSJ. Conceição sugeriu que os resultados da referida pesquisa fossem enviados para 
o e-mail de todos membros da comunidade acadêmica. Prof. Carlos Henrique citou a 
ideia de que fosse produzido um texto síntese sobre os Relatórios da pesquisa de 
autoavaliação e da avaliação externa realizada em maio deste ano. Prof. Luis 
Fernando propôs questões que podem contribuir para as escolhas corretas quanto à 
divulgação dos resultados, a saber: “Existe interesse por parte da comunidade 
acadêmica em conhecer os resultados das pesquisas de autoavaliação?”; “Existe 
interesse por parte da comunidade acadêmica em discutir os relatórios das pesquisas 
de autoavaliação?”. Continuando suas reflexões, Prof. Luis Fernando defendeu os 
relatórios das pesquisas de autoavaliação, bem como os relatórios de avaliações 
externas estão disponíveis no site da UFSJ. Por essa razão, acredita que o papel da 



CPA está sendo cumprido, a exercer a divulgação dos resultados. Pontuou ainda, 
sobre a necessidade de que aja interesse de todos os sujeitos envolvidos na vida 
acadêmica da UFSJ. O presidente, Prof. Carlos Henrique, lembrou a todos que o 
interesse da CPA é desenvolver na UFSJ uma espécie de “cultura da avaliação”, a 
partir da qual as pessoas se interessem pelos assuntos que fazem parte da Instituição. 
Em suas palavras: “Se trata de fazer com que as pessoas compreendam a necessidade 
de que todos conheçam toda a Instituição. Não apenas os setores de atuação de cada 
segmento. Discentes precisam avaliar mais do que as salas de aula; técnicos precisam 
conhecer mais do que os seus espaços de trabalho, e assim sucessivamente”. Prof. 
Vicente Leão sugeriu que fosse criado um canal de comunicação direta com a CPA, 
um “Pergunte à CPA”. Prof. Carlos Henrique se colocou favorável à proposta, 
opinando que a ideia é estreitar as discussões acerca da compreensão da comunidade 
acadêmica acerca da sua participação na continuidade da construção da UFSJ. 
Entretanto, argumentou que talvez estas questões deveriam ser tratadas após o 
lançamento da pesquisa, tendo em vista a seriedade e complexidade da implantação 
das sugestões apontadas. Dessa maneira, lembrou a todos sobre o curto prazo de que 
a CPA dispõe para dar início à pesquisa de autoavaliação 2015. Sobre as formas de 
divulgação dos resultados, Davi Carrano sugeriu que fossem utilizadas todos canais 
de comunicação da UFSJ, além da organização de exposições, pôsteres, apresentação 
de slides, entre outros. Para ilustrar sua sugestão, Davi citou o exemplo da ASSIM, 
que organizou um exposição que durou cerca de 20 a 30 dias, e que, a seu ver, surtiria 
bons efeitos. Prof. Carlos Henrique citou a importância de que o site da Instituição 
seja reformulado, visando à modernização do sistema e da apresentação. Tal 
reformulação deveria ser estendida à página da CPA, fazendo com que o ambiente de 
navegação seja mais acessível e interativo. Passando ao último item de pauta, o 
Presidente, Prof. Carlos Henrique retomou algumas questões que já haviam sido 
apontadas na reunião anterior acerca das alterações/correções do questionário dos 
discentes, como: a definição do formato dos questionários, além de questões técnicas 
relacionadas à organização e inserção dos questionários na plataforma MOODLE. 
Outras questões foram levantadas: a revisão das faixas salariais em todos os 
questionários; a retirada da expressão “bom senso” nas questões de avaliação da 
Reitoria e das Pró-reitorias; a revisão das questões relacionadas ao PDI. Sobre esta 
última, Prof. Carlos Henrique citou a importância de que todos os segmentos 
conheçam o PDI. Por essa razão, a Comissão deveria pensar na possibilidade de que 
as todas as questões relacionadas ao PDI fossem, certa forma, didáticas. Que, para 
além de avaliar, pudessem também informar e esclarecer os respondentes sobre a 
existência e importância do referido documento. Para finalizar, foi sugerida uma 
divisão de tarefas para as propostas de alterações/correções dos questionários. Dessa 
maneira, ficaram responsáveis pelo questionário de docentes, os Professores Carlos 
Henrique, Patrícia, Luis Fernando, Vivente e Kety; pelo questionário dos técnicos-
administrativos, Maria Mônica, Davi, Márcio Eugênio e Conceição; pelo questionário 
de Discentes, ficaram responsáveis todos os membros da Comissão. O presidente, 
Prof. Carlos Henrique, solicitou que todos se organizassem na realização das tarefas 
de analisar e propor alterações nos questionários. Assim, a próxima reunião ordinária, 
agendada para o próximo dia 28 de outubro, seria destinada à discussão das questões 



identificadas, e as devidas decisões tomadas. Lembrou ainda que – tendo em vista o 
curto prazo para lançamento da pesquisa 2015 – finalizadas as análises e sugestões de 
alterações, os questionários serão inseridos na plataforma MOODLE até o dia 03 de 
Novembro. Estando todos de acordo com as propostas apresentadas, e não havendo 
mais assuntos a serem tratados, o Presidente, declarou encerrada a reunião às 
12h20min, 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, 16 de Outubro de 2015.  
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