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

nº 1.081/2011

Em 24 de abril de 2012, às 14:00h, 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: Professores Luis Fernando Soares  e Ana Claudia Silva de Souza ; Técnicos

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

Maria Fagundes Santiago Cançado Braga. Não compareceu o representante da

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

as ausências dos professores Antônio Sergio, Cidália e Leonardo. A presidente deu iniciou

os trabalhos apresentando a Profa. Ana Claudia Silva de Souza, como novo membro

docente da CPA, substituindo a Profa. Cássia. Como principal ponto da pauta da reunião,

apresentou diversas considerações de forma a demonstrar que  não teríamos sucesso na

aplicação dos questionários de forma ma nual, conforme acordado na reunião anterior .

Informou também que contatou a Consultoria Junior do Curso de Ciências da Computação

para a elaboração de um sistema informatizado, criando os questionários eletrônicos, bem

como a mensuração dos resultados. Há viabilidade na proposta e também interesse por

parte da Consultoria Junior. Porém, informa que a proposta ainda depende de autorização

da reitoria, uma vez que haverá dispêndio. Desta forma foi decido entre os presentes que a

proposta da reunião anterior, na aplicação dos questionários de forma manual estaria

suspensa. Foi informado que este processo de informatização levaria algum tempo e que

somente no segundo semestre é que seria possível realizar as ações previstas no processo

de auto-avaliação. Outro ponto comentado é que pelo fato da instituição estar em plena

campanha para sucessão da reitoria, seria prudente executar as ações previstas na

proposta de auto-avaliação após as eleições. Os presentes concordaram com a proposição

da presidente, ficando a próxima reunião condicionada às datas do processo de

informatização.

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, 24 de abril de 2012.
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