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Em 07 de fevereiro de 2012, reuniu-se na sala 3.67, do Campus Santo Antônio a

Presidente da Comissão e Pró-Reitora de Planejamento Sra. Neyla Lourdes Bello e os

membros suplentes da CPA: Professora Cidália Gabriela Santos Marinho , a representante

dos Técnicos-Administrativos Joselene Maria Fagundes Santiago Cançado Braga, os

representantes da Comunidade Externa a Sr a. Marilena Zanzoni Coelho Monteiro e Sr. Luiz

Gonzaga Cardoso. A presidente da CPA iniciou os trabalhos esclarecendo aos suplentes da

necessidade e importância de sua participação para o desenvolvimento dos trabalhos a ser

realizado. Comunicou que o conteúdo a ser passado nesta reunião será o mesmo da

reunião passada e, portanto será uma reunião de esclarecimentos e distribuição de

atividades conforme ocorrido anteriormente. Fez esclarecimentos das avaliações realizadas

no ano passado, onde houve um desint eresse por parte de alguns segmentos em responder

aos questionários. Assim como na primeira reunião falou sobre o PPI e PDI, escl areceu

sobre os sete objetivos estratégicos. Comunicou aos membros da comunidade externa  a

respeito dos trabalhos realizados pe la PROEX que visa o atendimento à comunidade

externa, como exemplo o Programa “Longe de Casa” que atende ao PNAES, que abrange

atendimentos médicos, odontológicos, laboratorial, psicológico e ainda o vale alimentação.

Fez esclarecimentos quanto ao método a valiativo do questionário de avaliação institucional,

com seu questionamento e peso de cada nota. Comunicou que para o IGC as notas são de

0 a 5 e somente as notas abaixo de três são ruins.  Comunicou que, com as experiências

passadas ficou difícil para a CPA atuar sem ter um membro da Gestão fazendo parte dos

trabalhos e também o porquê de ter sido escolhido a Pró -Reitoria de Planejamento e

Desenvolvimento. E também que o INEP não aprova o Pró -Reitor ser o Presidente e por

esta razão ela atuará mais como uma Coordenadora de Trabalhos. Esclareceu as

dificuldades encontradas pela Comissão passada em reunir -se e sobre os fatos ocorridos

que travaram o andamento dos trabalhos da comissão. Enfatizou que a Comissão terá até

30/03 para postar resultados no E-MEC e formalizar um plano de providências.  Fez a

apresentação dos SINAES, sobre o funcionamento da avaliação, regulação e os

mecanismos desta avaliação de gestão e explicou sobre os mecanismos de avaliação e



reconhecimento de cursos. Dentro da apresentação dos slaids havia considerações sobre o

Plano de Atividades e Plano de Gestão, Relatório de Atividades, PDI, PPI, PPC e PPG.

Salientou sobre a necessidade de motivar a comunidade acadêmica em participar

respondendo os questionários, principalmente os coordenad ores de cursos e professores.

Enfatizou a necessidade em dar visibilidade aos SINAES, isto porque a comunidade deverá

saber que tal procedimento será realizado sem expor suas posições pessoais e políticas,

que o trabalho da CPA é apenas de avaliar e oferec er feedback aos problemas e propor

soluções para saná-los. Deixou claro que não é uma comissão a serviço da gestão e sim um

trabalho a serviço da comunidade acadêmica e externa e este trabalho está vinculado ao

processo de avaliação Institucional pelo MEC. Colocou a todos as dimensões a serem

avaliadas na Instituição. Foi sugerido que uma semana de avaliação para cada segmento.

Comunicou que na reunião anterior ficou definido não vincular a avaliação ao preenchimento

do RADOC. Comunicou que a próxima reunião da CPA será no dia 01/03/2012, às 14 horas.

Conforme ocorrido anteriormente, sugeriu aos presentes que cada um auxilie os outros

membros que ficaram com dimensões maiores e mais difíceis de trabalhar. Assim, A

professora Marilena Zanzoni e o Sr. Luis Car dos ficaram com as atividades da Dimensão 3 e

4, que trata da avaliação feita pela comunidade externa. A professora Cidália ficou com a

dimensão 2, para trabalhar juntamente com o professor Antônio Sérgio. E a Sra. Joselene

ficou com a dimensão 5, juntamente com a Sra. Jaqueline. Nada mais havendo a declarar

eu, Maria Alda da Silva, lavrei a presente memória de reunião que se aprovada será

assinada por todos os presentes.

São João del-Rei, 19 de dezembro de 2011.
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