
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

SECRETARIA GERAL 

 
 

Of. Circ. Nº. 12/2016 - Conselho Superior                                            Em: 11 de julho de 2016. 

 
Aos 

Membros do Conselho Superior da UFJF 

 

 

  Senhor (a) Conselheiro (a): 

    

De ordem do Reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Prof. Dr. Marcus 

Vinicius David, e nos termos do Regimento Interno do Conselho Superior, tenho a honra de 

convocar V.Sª. para uma reunião extraordinária do Conselho Superior, a realizar-se no dia 14 de 

julho de 2016, quinta-feira, às 14:30h, na Sala do Conselho Superior, situada no Museu de Arte 

Moderna Murilo Mendes, com a seguinte pauta:  

 

I – ORDEM DO DIA  

 

PLENÁRIO  

 

1- Processo nº 23071000534/2016-73 – Atualização do Regimento da 

CPA/UFJF (Parecer: Conselheiro André Silva Martins). 

Breve resumo: Análise e deliberação acerca da proposta de novo Regimento 

Interno da CPA (Comissão Própria de Avaliação).  

 

Justificativa da reunião extraordinária:  

A Lei Sinaes (10.861/2014) atribui à CPA a condução dos processos de 

avaliação internos da instituição, de sistematização e de prestação das 

informações solicitadas pelo INEP. A atual CPA foi eleita para o período 2013 a 

2015 - portanto, a composição hoje vigente vem sendo prorrogada por 

resoluções há mais de um ano. A justificativa para tal situação é a necessidade 

de atualização do regimento - principalmente para contemplar o Campus de 

Governador Valadares. A deliberação do tema em reunião extraordinária faz-se 

necessária devido a prazos legais que a CPA deve atender - já que até o 

momento não se iniciaram os procedimentos para a avaliação institucional 

relativa ao ano de 2016, quais sejam: 

- Eleição dos membros da CPA (o que necessita ocorrer antes do período de 

recesso acadêmico); 

- Qualificação dos membros da CPA, grupos de trabalho, definição dos 

instrumentos de avaliação, entre outros; 

- Coleta de dados institucionais; 

- Análise de dados e elaboração do relatório de avaliação interna; 

- Inserção do relatório no sistema e-MEC (a nota técnica 64/2014 estabelece o 

dia 31/03/2017 como data final). 

 

 

Rodrigo de Souza Filho 

Secretário Geral da UFJF 


