
MEMÓRIA DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA TERCEIRA REUNIÃO DE
TRABALHOS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO  NOMEADA PELA PORTARIA

nº 1.081/2011

Em 1 de março de 2012, às 14:00h, reuniu-se na sala 3.67, do Campus Santo

Antônio a Presidente da Comissão e Pr ó-Reitora de Planejamento Sra. Neyla Lourdes Bello

e os membros: Professores Cidália Gabriela Santos Marinho , Luis Fernando Soares;

Técnicos Administrativos: Jaqueline Menezes Farias Tarôco , Marcos Vinícius dos Santos e

Joselene Maria Fagundes Santiago Can çado Braga. Não compareceu o representante da

Comunidade Externa Sr. Luiz Gonzaga Cardoso. A presidente iniciou a reunião justificando

o atraso dos professores Antônio Sergio e Leonardo. A presidente deu iniciou os trabalhos

solicitando aos presentes que iniciassem expondo seu parecer sobre o questionário. O

Professor Luis Fernando Soares esclareceu que os pontos do questionário onde realizou

correções, justificando as alterações realizadas . Em seguida a Professora Cidália fez a

leitura dos pontos da Dimensão 2 que deverão ser retirados ou modificados no questionário.

As servidoras Jackeline e Joselene comentaram que o questionário para os Técnicos -

Adminsitrativos está muito bom, contemplando todos os pontos que são referência e

portanto não precisa ser alterado, necessita apenas da inclusão da Lei 8.666.  A presidente

Neyla comunicou que realizará a aplicação do questionário de sustentabilidade financeira

sob sua responsabilidade, além de acrescentar na apresentação a forma de aplicação a ser

realizada pela CPA.  O membro Marcos Vinicius esclareceu que não há como modificar o

layout da página da CPA e que necessita de um servidor conhecedor de um programa

específico para este fim. Também esclareceu que os questionários para Técnicos e

docentes não se encontram digitalizados para pesquisa eletrônica. Após discutirem uma

estratégia para aplicação dos questionários a  presidente solicitou à colabora Alda que

entrasse em contato com o professor Leonardo e com os membros da Comunidade Externa

para verificar o andamento dos trabalhos. Ficou agendado o dia 07/03 para que a Jackeline

fizesse a revisão ortográfica do questionário e no dia 09/03 entregar ao reitor para que ele

dê uma olhada. Ficou decidido que os professores Luis Fernando e Cidália realizariam a

aplicação do questionário numa amostra de docentes em seus camp i. Joselene também

ficou responsável pela aplicação no Campus Alto Paraopeba para uma amostra de técnicos.



Também ficou decidido enviar os questionários para os coordenad ores de curso, sociedade

e PROEX no dia 12/03/2012.

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, 01 de março de 2012.
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