Reunião dia 30/09/2014- Barbacena
Presentes: Aline, Ayres, Leandro, Walessa
Walessa começou a reunião falando sobre e-mail q ela tinha passado hoje de madrugada. Em
seguida falou sobre o cronograma e solicitou q todos enviem os dados dos docentes, taes e discentes
dos seus câmpi. Leandro já enviou, faltam os outros Câmpi que se comprometeram a enviá-lo.
Leandro sugeriu quanto a divulgação q cada Câmpus faça a sua. Walessa não concordou achando q
a divulgação deveria partir da Reitoria. Leandro falou q ela pode tentar com a Reitoria a questão de
elaboração de flyer. Leandro sugere q Walessa entre contato com o setor de comunicação da
Reitoria para ver a possibilidade de elaboração de flyer para divulgação da Avaliação.
Walessa falou sobre e-mail enviado pela Bete, Pro Reitora de Ensino sobre a possibilidade de
inserção de duas questões no nosso questionário e sua resposta.
Leandro acha q podemos incluir desde que sejam até no máximo até 5 questões. Aline acha q não há
problema desde que não fuja muito ao assunto de avaliação institucional. Walessa sugeriu q
coloquemos a pergunta com aviso falando q é específica para a Pro Reitoria de Ensino e que seria
opcional. Divulgação através do site, e-mail, além disso, mandar e-mail para Coordenadores de
Graduação divulgar junto aos alunos e afixar cartazes.
Leandro falou q a Comissão do MEC pediu para alinhar o PDI e o relatório.
Além disso, uma reunião com Coordenadores de Curso e Diretor Geral.
Leandro acha q se fizermos um só questionário, podemos mascarar as particularidades.
Em seguida, começou a discussão se deveríamos fazer um questionário unificado ou um para cada
Campus.
Após discussão, a maioria deliberou que façamos um questionário para cada Câmpus, pois dessa
forma podemos avaliar as particularidades de cada um. Aline e Ayres se responsabilizaram de olhar
com o Prof. Dedé do Câmpus Juiz de Fora para instalar todos os questionários nos servidores desse
Câmpus. Walessa ressaltou que não concorda com a decisão, visto que a unificação dos
questionários tornaria os trabalhos mais eficazes e eficientes. O prazo de envio do relatório final do
Câmpus será no dia 15/12/2014.
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