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ATA DE REUNIÃO Nº 03 - 2022/2022 - UAECIBIO-REJ

No dia 22 do mês de fevereiro do ano de 2022, às 13h30min, reuniram-se, via meet google, por
meio do link: https://meet.google.com/gfh-indq-rvf, os Membros da Comissão Própria de Avaliação
(CPA) da Universidade Federal de Jataí (UFJ); Docentes - Daniel Bartoli de Sousa, Carla Gomes
Machado e Marcelo Borges Henriques; Técnicos Administrativos em Educação - Cinthia Alencar
Pacheco. PONTO DE PAUTA 1: Informes. Após reunião com a Secretaria de Planejamento e
Gestão (Seplan), foi solicitado um e-mail exclusivo para a CPA/UFJ. Para tanto, torna-se
necessária a participação de três membros da Comissão. Nesse momento houve a manifestação
de interesse por parte dos docentes: Carla, Daniel e Marcelo. Foi apresentada a proposta futura
de aplicação da Avaliação aos membros da UFJ vinculados aos Programas de Pós-graduação.
Foi explicitado que, até então, o sistema SIG não permitia o acesso, o que havia dificultado a
aplicação dos questionamentos ao segmento. Por pedido, foi comunicado o afastamento do
servidor Jones da CPA/UFJ. Frente isso, foi apresentada uma nova configuração para a
CPA/UFJ. Houve solicitação, por parte da Seplan, para que houvesse a divulgação da
participação da comunidade da UFJ na avaliação 2020/2, visando uma maior participação. Por
último, foi comunicado que, em contato com a Pró-reitoria de pessoas, foi agendada uma reunião
visando a busca de novos membros para compor a CPA/UFJ. PONTO DE PAUTA 2: Aprovação
das Atas - 02/2022. Aprovadas. PONTO DE PAUTA 3: Relatório - e-MEC: Foi apresentado o
trabalho desenvolvido pela equipe da CPA para elaboração do Relatório e-MEC a ser postado
até 31 de março de 2022, sendo proposta a padronização textual e gráfico do relatório. Visando a
melhor condição de apreciação do referido relatório, também houve a aprovação da antecipação
da reunião ordinária do dia 29 de março para o dia 22 de março, momento da aprovação do
relatório. OUTROS: Houve o comunicado por parte do docente Marcelo do interesse de uma
discente em compor a CPA/UFJ.

Documento assinado eletronicamente por Daniel Bartoli De Sousa,
Professor do Magistério Superior, em 22/03/2022, às 16:33, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Carla Gomes Machado,
Professora do Magistério Superior, em 25/03/2022, às 15:38, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2777927 e o código CRC E4E49889.
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