
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PROPRIA DE AVALIAÇÃO. Aos quatro dias do mês de Se-1 
tembro de dois mil e quinze, às 14h, na sala 7 do LABESC, realizou-se a reunião ordinária, que foi 2 
presidida pela Profª. Drª. Silmara Sartoreto de Oliveira, presidente da Comissão Própria de Avalia-3 
ção, e contou com a presença dos seguintes membros: Profª. Drª. Ana Cláudia Saladini; Prof. Dr. 4 
Jorge Daniel de Melo Moura; Prof. Dr. José Roberto Pinto de Souza; Esp. Marinalva Calabrez Ris-5 
si; Prof. Dr. Paulo Arnaldo Olak; e Prof. Dr. Sílvio José Stessuk. Os demais justificaram a ausência. 6 
Ordem do dia: I) Informes: 1. Profa. Silmara agradece a colaboração dos membros da CPA que 7 
participaram das Avaliações do Curso de Esporte e Biblioteconomia e faz as devidas considera-8 
ções e esclarecimentos do processo de avaliação dos cursos. 2. A Profa. Márcia Greguol, coorde-9 
nadora do Colegiado do Curso de  Esporte agradece a CPA pelo auxilio na preparação do material 10 
para a Avaliação do Curso, para a renovação de reconhecimento e apoio. 3. A presidente relatou 11 
todos os problemas que ocorreram durante as avaliações e pontua as observações colocadas pela 12 
avaliadora. Foram pontuadas as seguintes providências: a) Solicitação de uma reunião com as 13 
Pró-Reitoras de Graduação e Planejamento dia 18/09/2015 na sala Ana Ito das 14:00hs as 14 
16:00hs; b) Solicitação de informações junto ás Pró-Reitorias sobre como as informações são sis-15 
tematizadas na Universidade; c) Solicitação do cronograma de avaliações para 2015 e 2016; d) 16 
Organização das oficinas para planejamento das avaliações com os colegiados dos cursos que 17 
serão avaliados; e) Solicitação de infraestrutura para a CPA trabalhar (secretaria, mobiliário, fluxo 18 
informações, etc); f) Nomeações de novos membros, solicitada por meio de ofício aos Centros, 19 
Órgãos de Apoio e Diretório Central dos Estudantes de Graduação. 4. O Processo sobre a contes-20 
tação junto ao CU sobre a Resolução 007.2014, encontra-se na Procuradoria Jurídica para análise 21 
e foi emitido o parecer que se encontra até o presente momento no Gabinete da Reitoria. Pesso-22 
almente a Presidente conversou com a procuradora Profa. Letícia que se prontificou a despachar 23 
no dia seguinte (28/08/15) e que o mesmo estaria na terça feira dia 01/09/15 nas mãos da CPA. 24 
Vale ressaltar que até a presente data nada foi recebido ainda. Uma nova contestação, já discutida 25 
em reuniões anteriores desta CPA, será protocolada,  de acordo com o Processo 8232/2014 e 26 
encaminhado ao Gabinete da Reitoria. II) Pauta: 1): Instrumento de Avaliação - Análise das suges-27 
tões feitas pelo Prof Paulo Olak e Profa Elisa Tanaka sobre o documento encaminhado pela CEA - 28 
Comissão Especial de Avaliação/SETI. 2) Diante das discussões acima mencionadas, a CPA suge-29 
re que os deverão divulgar em seus Centros todos os fatos ocorridos. 3) Na reunião com os Direto-30 
res de Centro, a presidente encaminhará o convite direcionado aos diretores e cada membro CPA 31 
deverá entregar em mãos em seu Centro como forma de agilizar o processo e também de reforçar 32 
a importância da participação de todos.   33 

Não havendo mais nada a tratar, eu, Silmara Sartoreto de Oliveira, lavrei esta ata, que será 34 
lida e assinada pelos presentes. 35 
Silmara Sartoreto de Oliveira ________________________________________ 36 
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