
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PROPRIA DE AVALIAÇÃO. Aos vinte e sete de Julho de dois 1 
mil e quinze, às 14h, na sala 3 do LABESC, realizou-se a reunião ordinária que foi presidida pela 2 
Profª. Drª. Silmara Sartoreto de Oliveira, presidente da Comissão Própria de Avaliação, e contou 3 
com a presença da Profª. Drª. Marilene Cesário e dos seguintes membros: Profª. Drª. Ana Cláudia 4 
Saladini; Prof. Ms. Edison Archela; Prof. Dr. Jorge Daniel de Melo Moura; Prof. Dr. José Roberto 5 
Pinto de Souza; Esp. Marinalva Calabrez Rissi; Prof. Dr. Paulo Arnaldo Olak; e Prof. Dr. Sílvio José 6 
Stessuk. Os demais justificaram a ausência. Ordem do dia: I) Informes: 1) Reunião CEA – Comis-7 
são Especial de Avaliação do Conselho Estadual de Educação Superior/SETI: A presidente infor-8 
mou que a CEA, com sua nova consti-tuição, havia encaminhado e-mail de convocação para a 9 
reunião que acontecerá no dia 05 de agosto de 2015, às 9h, na SETI, em Curitiba. Nessa reunião 10 
será definido o novo cronograma de atividades e reuniões da CEA para 2015. A presidente fez a 11 
solicitação, junto ao Gabinete da Reitoria, para a viagem e está aguardando resposta para confir-12 
mar presença. II) Pauta: 1) Discussão do Regimento, com a presença da Profa. Marilene Cesário: 13 
Vários apontamentos foram destacados pela professora convidada, que evidenciou ter sido a Con-14 
testação encaminhada ao Conselho Universitário em Abril de 2014, logo após o Regimento ter sido 15 
aprovado pelo Conselho. A mesma afirmou que a Comissão não recebera qualquer parecer sobre 16 
essa contestação até a data do término da gestão anterior da CPA. A presidente da CPA na gestão 17 
atual mencionou que não fora informada sobre esse documento e que também até a presente data 18 
desconhecia seu encaminhamento enquanto processo. Ficou acordado que, tão logo a reunião se 19 
encerrasse, a presidente averiguaria onde esse processo se encontra. Outro apontamento impor-20 
tante é o fato de o Regimento ter sido aprovado sem que a Procuradoria Jurídica fizesse uma aná-21 
lise do documento, e sem que a CPA encaminhasse seu parecer a respeito. Fato ainda mais es-22 
tranho foi o impedimento dos membros da CPA de participarem dessa reunião. Todas as dificulda-23 
des ocorridas na ocasião foram mencionadas pela professora convidada. 2) Encaminhamentos 24 
sobre o Regimento CPA: Esta comissão acordou que seria elaborado um novo documento de con-25 
testação sobre o Regimento da CPA, que deveria ser novamente encaminhado para o Conselho 26 
Universitário, solicitando reformulação no Regimento atual, seguindo a contestação encaminhada 27 
pela CPA da gestão anterior e também considerando as dificuldades enfrentadas por esta gestão 28 
para a consecução dos trabalhos. Ficou definido que todos os membros fari-am a leitura do Regi-29 
mento e os apontamentos necessários para as alterações, que devem ser discutidos na próxima 30 
reunião, de modo a elaborar o documento final a ser aprovado e encaminhado ao Conselho. Ficou 31 
ainda acordado que as sugestões seriam encaminhadas por e-mail e sistematizadas pela presiden-32 
te, a fim de otimizar os trabalhos da Comissão. A próxima reunião ficou definida para o dia 07 de 33 
Agosto, às 14h, na sala 3 do LABESC.  34 
Não havendo mais nada a tratar, eu, Silmara Sartoreto de Oliveira, lavrei esta ata, que será lida e 35 
assinada pelos presentes. 36 
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