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MEMÓRIA DA III 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 28 dias do mês de Março de 2016, às 9 horas, reuniram-se na sala 3.69 do Campus Santo 

Antônio, o Presidente Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken, os Docentes Prof. Luiz 

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 e 

Prof. Vicente de Paula Leão; os Membros Externos Sra. Renata Maria dos Santos Neves 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, 

solicitou que fossem colocadas as impressões sobre a elaboração do relatório, bem como os 

seus estágios e procedimentos para finalização. Profa. Patrícia afirmou que este relatório ficou 

mais extenso que o de 2014, por conta de ter havido uma abertura maior das questões e uma 

nova organização dos conteúdos avaliados. Prof. Carlos Henrique lembrou que os 

participantes, de forma geral, têm reclamado da extensão dos questionários, mas, vê que, para 

que haja uma redução, será necessário deixar de contemplar alguns dos aspectos fundamentais 

exigidos pelo SINAES. Continuando, explicou que o Eixo 1 foi refeito e que o Eixo 2, por ser 

composto pelos aspectos relacionados à missão da Instituição, teve poucas alterações, tendo 

em vista que os mesmos projetos e áreas de abrangência de extensão, do ano passado, estão 

sendo desenvolvidos este ano. Foi realizada uma triagem para pudessem ser identificados os 

possíveis problemas. Foi perceptível, também, que o perfil dos participantes teve uma 

alteração significativa, conforme relatado no capítulo de metodologia. Conceição pontuou que 

a avaliação dos técnicos-administrativos, em relação à infraestrutura, foi mais rigorosa. 

Mônica apresentou as análises do Eixo 4, incluindo os quadros e gráficos, e afirmou que 

restavam apenas algumas questões a serem sanadas. Quanto às informações sobre os 

desdobramentos do dimensionamento de pessoal, afirmou que estão sendo recolhidas junto à 

PROGP. Sobre o Eixo 3, Profa. Patrícia citou que o trabalho foi feito com base tanto nas 

respostas quantitativas, quanto nas qualitativas. E que um sistemático cruzamento dos 

resultados da última pesquisa com os deste ano também foi desenvolvida. Prof. Luis Fernando 

se comprometeu em enviar, até amanhã (29/03) os gráficos das questões abertas, para compor 

a análise do eixo 3. Profa. Patrícia afirmou que existem, ainda, alguns dados a serem 

atualizados. Mas, são questões específicas, pontuais e de simples solução. Em relação ao Eixo 

5, Conceição disse que todas as análises já estão prontas e colocadas abaixo dos quadros. 

Disse, ainda, que os gráficos das questões abertas também foram incorporados ao texto final. 

Resta apenas, segundo Conceição, ver a previsão das obras, para 2016 e produzir algumas 

reflexões sobre o novo cronograma. Ficou decidido que, até amanhã (29/03), os textos 

finalizados serão entregues, restando resolver apenas questões de formatação e postagem do 

relatório, na Plataforma e-MEC. Prof. Carlos Henrique se colocou à disposição para contribuir 
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para a finalização de todos os textos, solicitou que todas as questões restantes sejam feitas via 

e-mail. 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, 28 de março de 2016. 

 

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)_________________________________  
 
Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti – Ausente 
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