
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PROPRIA DE AVALIAÇÃO. Aos dez dias do mês de Abril de 1 
dois mil e quinze, às 14h, na sala 3 do LABESC, realizou-se a reu-nião ordinária que foi presidida 2 
pela Profª. Drª. Silmara Sartoreto de Oliveira, presi-dente da Comissão Própria de Avaliação, e 3 
contou com a presença dos seguintes membros: Profª. Drª. Ana Cláudia Saladini; Profa. Dra. Elisa 4 
Emi Tanaka Carloto, Prof. Ms. Edison Archela; Prof. Dr. Jorge Daniel de Melo Moura; Prof. Dr. José 5 
Roberto Pinto de Souza; Esp. Marinalva Cala-brez Rissi; Prof. Dr. Paulo Arnaldo Olak; e Prof. Dr. 6 
Sílvio José Stessuk. Os demais justificaram a ausência. Ordem do dia: I) Informes: 1) Bolsa de 7 
Estágio da CPA – Foi informado que a Prograd não cancelou a bolsa de estágio da CPA, que per-8 
manece em nosso processo seletivo; em 2014, uma aluna de Educação Física candidatou-se à 9 
vaga, mas por motivos pessoais desistiu, de modo que o prazo de inscrição se encerrou e, com a 10 
crise da Universidade, suspenderam-se as bolsas; com o retorno dos docentes e funcionários, foi 11 
aberto novamente o edital para inscrições. 2) Mudança no conselho da SETI – A prof. Silmara in-12 
formou ter recebido um e-mail comunicando que houve mudança na presidência da SETI; por esse 13 
motivo, a CPA não estava recebendo mais comunicações desse órgão. Em seguida, foi recebido 14 
novo e-mail com as instruções para que sejam retomadas as atividades junto à SETI. 3) Nota téc-15 
nica – Em relação à nota técnica 65, após o retorno das férias a presidente reuniu-se com a prof. 16 
Elisa, para analisarem a proposta do PDI, levantando-lhe os pontos positivos e negativos, segundo 17 
os eixos contidos na própria nota. O pertinente relatório das professoras foi entregue no dia 26 de 18 
Março e encaminhado no dia 31 do mesmo ao MEC. A reitoria, entretanto, solicitou por e-mail a 19 
entrega do relatório, de modo que a Profa. Silmara o encaminhou, também por e-mail, para a Pro-20 
fa. Martha Marcondes, a qual enviou comprovante da entrega. II) Pauta: 1) Relatório da CPA relati-21 
vo ao ano-base de 2014: Como a instituição estava em greve, não foi possível encaminhar o rela-22 
tório para outras instâncias. O prof. José Roberto, no entanto, declarou acreditar que o relatório 23 
não necessita passar por outras instâncias, a não ser, se for o caso, como um informe, visto ser a 24 
CPA um órgão independente. Analisando a regimento da CPA de 2008 e o atual, constatamos 25 
algumas mudanças que afetam a autonomia da CPA, ficando, portanto, decidido que o atual regi-26 
mento precisa ser alterado ou que se retorne ao regimento anterior. Decidiu-se ainda convidar, 27 
para a próxima reunião, o coordenador da ultima gestão e seu vice, para que explicassem o novo 28 
regimento, com vistas à proposição de alteração para o Conselho Universitário, com embasamento 29 
na Lei Federal concernente. As reuniões seguintes acontecerão no dia 24 de Abril e no dia 08 de 30 
Maio, sempre às 14h, na sala 3 do LABESC.  31 
Não havendo mais nada a tratar, eu, Daniely Guido Zambrim, orientanda da prof. Silmara, lavrei a 32 
presente ata, que será lida e assinada pelos presentes.  33 
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