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Início da reunião às 10 horas da manhã com a justificativa da Presidente da Comissão no sentido de que
fornecerá as declarações solicitadas até o final do ano. Ela falou que os trabalhos do ano passado foram
finalizados graças à colaboração do trabalhador Dedê. Segundo Walessa, a partir de uma palestra da qual
participou na UFJF ontem se realizarmos uma comparação entre as condições de trabalho desta universidade
ou da UFGRS e as condições da CPA do IF Sudeste MG, veremos que as nossa condições são muito precárias.
Não dispomos de colaboradores específicos para auxiliarem os trabalhos de nossa comissao. Em conversa com a
Profa. Beth sobre a condições da SPA, esta última sugeriu que o Professor de Rio Pomba da área de informática.
De um certo modo, este Professor substituirá Dedé. Ela falou para continuarmos também com o trabalho no
“Lime Survey”. Precisamos definir o questionário que posteriormente será por ela apresentado para
consideracoes.
Por motivo de suas férias, Walessa interromperá suas atividades até cinco de outubro. Neste ano, o questionário
abrangerá os eixos 3 e 4 do SINAES, respectivamente, Políticas Acadêmicas e Políticas de Gestão. Uma cobrança
em relação ao questionário anterior foi a necessidade de peculiaridades, tendo em vista as especificidades dos
Campus. A proposta de cronograma da Walessa é a seguinte: hoje, 15/09 - início da apreciação do questionário;
sequencia de 15/09 até 30/09 discussão nas SPAs sobre o questionário em fomento;
06/10 reunião da CPA para nova discussão;
sequencia: envio dos temas da discussão para o professor (substituto de Dedê)
06/10 até 30/10 preparação do sistema pelo Professor; sistematização;
01/11 início da aplicação dos questionários no âmbito dos Campi. A previsão é que este questionário fique
disponível por um mês para que a comunidade acadêmica possa se manifestar.
Geovani reafirmou que a nossa Comissão está no mesmo nível do Reitor. Houve uma amadurecimento da
Comissão ao longo doa anos no que tange à própria função e autonomia.
Deu-se início ao debate sobre as questões do questionário. Walessa ressaltou a importância de auto avaliacao.
Juliana falou que os três setores devem ser contemplados: pesquisa, ensino e extensão. Walessa solicitou que
todos encaminhem o quantitativo e respectivos e-mails dos técnicos, docentes que atuaram na graduação em
2015 e 2016. Serão considerados todos os alunos matriculados nos anos de 2015 e 2016. O padrão será o mesmo
do ano passado: técnicos e docentes receberão o questionário por e-mail. Já os alunos deverão ser levados aos
laboratórios para responderem.
Finalmente, Walessa falou sobre a reeleição da CPA: houve unanimidade em relação à condução dos trabalhos
por parte de Walessa e Geovani, presidente e vice-presidente, respectivamente.

