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MEMÓRIA DA IV REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DA COMISSÃO 

PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA - 2016, NOMEADA PELA 
PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 2014. 

 
 
Aos 09 dias do mês de Junho de 2016, às 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 e Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira; os Técnicos-
Administrativos Conceição Assis de Souza Santos, Márcio Eugênio Silva Moreira, Moema 
Guimarães Santos, Davi Pereira Carrano e Maria Mônica Reis Mondaini, todos membros da 
Comissão Própria de Avaliação (CPA). Não compareceram: os Docentes Profa. Kety Valéria 
Simões Franciscatti (suplente) e Prof. Vicente de Paula Leão; os Membros Externos Sra. 
Renata Maria dos Santos Neves (suplente) e Sr. Sálvio Humberto Penna; os Membros 
Representantes dos Discentes, Sra. Larissa Calixto e Sr. Isaias Leonel Ferreira Soares. O 
Presidente, Prof. Carlos Henrique, iniciando a reunião, anunciou a presença do Prof. Afonso 
de Alencastro Graça, que deverá assumir a presidência da Comissão, tendo em vista seu 
afastamento para o pós-doutoramento, a fim de que possam ser iniciados os procedimentos 
para transição do mandato 2014/2016 para o de 2016/2018. Prof. Carlos Henrique passa, 
então, a apontar os principais itens de pauta, destacando: a Portaria nº 377, de 30 de maio de 
2016, que prorroga, até 31 de julho de 2016, o mandato de todos os membros da CPA; a 
definição do cronograma de trabalho para os últimos dois meses de trabalho (junho e julho); 
procedimentos para recomposição da CPA; elaboração de apresentação dos trabalhos 
desenvolvidos pelo mandato atual (2014 a 2016); elaboração de cronograma e diretrizes para 
a elaboração dos instrumentos de avaliação de cursos; e, definição de cronograma de 
apresentação para a Reitoria, Pró-reitorias e Órgãos Colegiados. Prof. Carlos Henrique, sobre 
a recomposição da Comissão, sugeriu que seja mantida a articulação entre os setores de 
regulação e de planejamento, garantida pela participação, nesta Comissão, de servidores 
técnico-administrativos dos referido setores. Todos os presentes se colocaram favoráveis. O 
Presidente lembrou, ainda, que é necessária uma revisão das legislações de avaliação, 
instituídas pelo MEC e INEP. Prof. Afonso, solicitando a palavra, agradeceu o convite e se 
colocou à disposição para contribuir para a articulação dos processos de transição dos 
mandatos. Comprometeu-se a iniciar as devidas revisões das legislações citadas pelo Prof. 
Carlos Henrique. Quanto às apresentações dos resultados dos trabalhos deste mandato da 
Comissão, Profa. Patrícia sugeriu que sejam feitos seminários com toda a comunidade 
acadêmica, a fim de que todos tenham acesso aos resultados. Todos se posicionaram 
favoráveis. Prof. Luis Fernando reforçou a importância dos seminários e da devolução dos 
resultados para a comunidade. Entretanto, pontuou que esse é um trabalho que demanda 
tempo e necessária estrutura. Prof. Carlos Henrique sugeriu que sejam pensadas estratégias 
para a efetivação dos processos e organização de um cronograma específico, incluindo 
apresentações em cada um dos Campi da UFSJ. Sobre o instrumento de avaliação de cursos, 
Prof. Carlos Henrique ressaltou a importância de um trabalho articulado com os Colegiados e 
Núcleos Docentes Estruturantes, respaldado por necessárias alterações nas resoluções que 
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definem as prerrogativas dos referidos Núcleos. Continuando, o Presidente lembrou o 
importante papel da CPA na elaboração do novo PDI, que deve ocorrer no ano de 2017. Foi 
citada, ainda, a possibilidade de que a CPA organize grupos de trabalho em cada um dos 
Campi, que devem se configurar como subcomissões de avaliação. Profa. Patrícia lembrou 
que os nomes dos próximos membros representantes discentes já foram indicados pelo DCE. 
Sugeriu que iniciem suas participações na próxima reunião. Sobre a permanência, ou não, dos 
membros atuais na Comissão, Prof. Carlos Henrique solicitou que todos se manifestassem. 
Davi Carrano informou que pretende pedir sua exoneração. Prof. Patrícia também justificou 
sua saída, em razão de seu afastamento para a realização de seu pós-doutoramento. Prof. 
Carlos Henrique afirmou que Prof. Vicente Leão já havia sinalizado um possível pedido de 
exoneração. Prof. Luis Fernando se prontificou a permanecer na Comissão. Esse também foi o 
posicionamento de Márcio Eugênio e Conceição Assis. Moema informou que não será 
possível sua permanência para o próximo mandato. Prof. Carlos Henrique sugeriu ao Prof. 
Afonso que a indicação dos novos membros seja providenciada. Aos membros da CPA, 
sugeriu que a Comissão trabalhe, nos próximos dias, na elaboração da apresentação e em 
textos-sínteses dos resultados da última pesquisa de autoavaliação, a fim de que sejam 
agendados os seminários e as reuniões para apresentação das ações da CPA e dos relatórios de 
2014 e 2015. A convocação para a próxima reunião, até o momento sem data definida, será 
enviada, como de costume, via e-mail. O Presidente solicitou que todas as questões referentes 
aos procedimentos a serem adotados sejam tratadas via e-mail. Por fim, agradeceu a presença 
de todos os presentes, especialmente ao Prof. Afonso, pela disponibilidade. Não havendo mais 
a tratar, declarou encerrada a reunião, às 11 horas e 15 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, 09 de junho de 2016. 

 

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)_________________________________  
 
Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti – Suplente 
Prof. Vicente de Paula Leão  – Ausente 
 
Prof. Luis Fernando Soares _____________________________________________________ 
 
Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira______________________________________________ 
 
Conceição Assis de Souza Santos________________________________________________ 
 
Davi Pereira Carrano__________________________________________________________ 
 
Márcio Eugênio Silva Moreira___________________________________________________ 
 
Moema Guimarães Santos______________________________________________________ 
 
Maria Mônica Reis Mondaini___________________________________________________ 
 
Renata Maria dos Santos Neves – Suplente  
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Sálvio Humberto Penna   –  Ausente 
Isaías Leonel Ferreira Soares  –  Ausente 
Larissa Santos Calixto   –  Ausente 


