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MEMÓRIA DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DE ACOMPANHAMENTO DE 
TRABALHOS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA - 2016, 

NOMEADA PELA PORTARIA UFSJ Nº 563, de 27 de julho de 2016. 

 
 
Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, reuniram-se 
na sala três ponto dezoito, do Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. Afonso de 
Alencastro Graça Filho, os Docentes Prof. Luis Fernando Soares e Prof. Douglas Marcos 
Ferreira; os Técnicos-Administrativos Conceição Assis de Souza Santos; Márcio Eugênio 
Silva Moreira; Maria Mônica dos Reis Mondaini e Ana Alice Almeida Reis, todos membros 
da Comissão Própria de Avaliação (CPA). Não compareceram: os Docentes Prof. Márcio 
Falcão Santos Barroso e Prof. Bezamat de Souza Neto (suplente); a representante dos 
Técnicos-Administrativos, Daniele Patury do Nascimento (ausente em razão de não ter havido 
transporte disponível para deslocamento de Sete Lagoas a São João del-Rei); os 
representantes da Sociedade Civil Sr. Sálvio Humberto Penna e Sra. Renata Maria dos Santos 
Neves (suplente); e os representantes discentes Gabriel Rodrigues Costa e Mayk Rodrigues de 
Andrade (ausentes em razão de seus compromissos como membros da organização da 
Semana de Economia da UFSJ); e, Bruno da Silva Marques (suplente). O Presidente, Prof. 
Afonso de Alencastro Graça, dando início reunião, justificou a ausência do Prof. Márcio 
Barroso, por razões de saúde; da servidora Daniele Patury, por conta da escassez de 
transporte, em razão da realização da Semana das Engenharias, no Campus Sete Lagoas; e dos 
representantes dos discentes, Gabriel e Mayk, pelo seu envolvimento com a Semana de 
Economia da UFSJ. Iniciando, com algumas informações, ressaltou que a reunião seria 
organizada em dois momentos: a leitura da ata da Primeira Reunião Ordinária, realizada em 
sete de outubro; e, a apresentação das alterações realizadas pelos Grupos de Trabalho, nos 
questionários da pesquisa de autoavaliação institucional. Passou-se à leitura da ata, que foi 
aprovada sem ressalvas, por todos os presentes. Prof. Afonso informou que a reunião deveria 
ser breve, tendo em vista que o objetivo seria apenas a apresentação das alterações realizadas 
nos instrumentos de coleta de dados, cuja avaliação seria feita por ele e que, posteriormente, 
seriam comunicadas via e-mail para possíveis discussões e definições. Outro motivo, segundo 
Prof. Afonso, seria o tempo exíguo de que dispõe a CPA para finalização dos questionários e 
o consequente início da pesquisa. Foram apresentadas algumas ações relacionadas à 
campanha de divulgação, com destaque para as providências para a produção de banners para 
serem afixados em cada um dos Campi da UFSJ. A seguir, foram apresentadas as principais 
alterações realizadas por cada um dos Grupos de Trabalho. Algumas questões foram tratadas 
mais detidamente, como a eliminação das questões descritivas dos questionários. Optou-se 
por manter apenas o espaço para melhorias dos instrumentos de coleta de dados. Tendo sido 
apresentadas todas as alterações, Prof. Afonso informou que a próxima reunião seria 
agendada posteriormente. Não havendo mais a tratar, declarou encerrada a reunião, às 
dezesseis horas e quinze minutos, 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, 21 de outubro de 2016. 
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Prof. Afonso de Alencastro Graça Filho (Presidente)_________________________________  
 
Prof. Douglas Marcos Ferreira___________________________________________________ 
 
Prof. Luis Fernando Soares_____________________________________________________ 
 
Prof. Márcio Falcão Santos Barroso  - Ausência Justificada 
 
Prof. Bezamat de Souza Neto - Suplente 
 
Ana Alice Almeida Reis_______________________________________________________ 
 
Conceição Assis de Souza Santos________________________________________________ 
 
Daniele Patury do Nascimento - Ausência Justificada 
 
Márcio Eugênio Silva Moreira___________________________________________________ 
 
Maria Mônica Reis Mondaini___________________________________________________ 
 
Gabriel Rodrigues Costa - Ausência Justificada 
 
Mayk Rodrigues de Andrade - Ausência Justificada 
 
Bruno da Silva Marques - Suplente 
 
Sálvio Humberto Penna - Ausente 
 
Renata Maria dos Santos Neves - Suplente 


