
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PROPRIA DE AVALIAÇÃO. Aos sete dias do mês de Agosto 1 
de dois mil e quinze, às 14h, na sala 3 do LABESC, realizou-se a reunião ordinária que foi presidi-2 
da pela Profª. Drª. Silmara Sartoreto de Oliveira, presidente da Comissão Própria de Avaliação, e 3 
contou com a presença dos seguintes membros: Profª. Drª. Ana Cláudia Saladini; Prof. Ms. Edison 4 
Archela; Prof. Dr. Jorge Daniel de Melo Moura; Prof. Dr. José Roberto Pinto de Souza; Esp. Mari-5 
nalva Calabrez Rissi; Prof. Dr. Paulo Arnaldo Olak; e Prof. Dr. Sílvio José Stessuk. Os demais justi-6 
ficaram a ausência. Ordem do dia: I) Informes: 1) Reunião CEA – Comissão Especial de Avaliação 7 
do Conselho Estadual de Educação Superior/SETI: A presidente informou que o vôo para Curitiba 8 
da Cia. Gol fora cancelado por motivo de problemas na aeronave, e por esse motivo não conse-9 
guiu participar da reunião da CEA em Curitiba, conforme havia mencionado na reunião anterior. 10 
Informou ainda que entrou em contato com a SETI, informando o ocorrido, e com o Prof. Ms. Car-11 
los Eduardo Bittencourt Stange, da CEA, para que a auxiliasse nas atividades e informes passados 12 
nessa reunião. Prontamente o prof. Stange respondeu, com um resumo da reunião e informando 13 
sobre o cronograma das próximas reuniões. 2) Contestação da gestão anterior da CPA: A presi-14 
dente entrou em contato com a secretaria da CPA anterior, que conseguiu identificar o número do 15 
processo no qual foi instituída a Contestação em questão. Assim, entrando no sistema, a presiden-16 
te conseguiu apurar que o Processo nº 8232/14 encontrava-se na Procuradoria Jurídica. Logo, 17 
entrou em contato com a secretaria da procuradoria por telefone e também por e-mail, solicitando 18 
informes. A secretaria mencionou que, tão logo conseguisse encontrar o processo, entraria em 19 
contato com a presidente. Em aguardo. II) Pauta: 1) Discussão do Regimento da CPA: A presiden-20 
te pautou item por item a ser discutido e avaliado pelos demais membros. A discussão centrou-se 21 
principalmente no número de participantes da Comissão, no tempo de vigência do mandato, na 22 
possibilidade de recondução, na carga horária alocada aos membros, no encaminhamento e trâmi-23 
te dos relatórios da CPA e na eleição e indicação de membros suplentes. Ficou definido que a 24 
presidente faria novo oficio de encaminhamento, a ser dirigido para a apreciação do Conselho Uni-25 
versitário, mas não sem antes enviá-lo por e-mail a todos os membros da CPA, passando então 26 
por aprovação na próxima reunião desta comissão, a qual ficou marcada para o dia 21 de Agosto, 27 
às 14h, na sala 3 LABESC.  28 
Não havendo mais nada a tratar, eu, Silmara Sartoreto de Oliveira, lavrei esta ata, que será lida e 29 
assinada pelos presentes. 30 
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