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Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às
dezesseis horas e trinta minutos, na sala de Reuniões, do Prédio Administrativo do
Campus Pouso Alegre – reuniram-se os membros da CPA: Aidalice Ramalho Murta,
Márcia Scodeler, Sueli Machado Pereira de Oliveira, Marcello Evangelista Pereira e
José Raimundo Teixeira, como representantes da sociedade civil, e a convidada Luciene
Ferreira de Castro, da Assessoria de Comunicação do campus. A professora Aidalice
agradeceu a presença de todos e apresentou os objetivos, quais sejam, conhecer os
novos representantes da sociedade civil, bem como prestar contas das ações
desenvolvidas pela CPA, desde 2015. Aidalice explicou os andamentos feitos pela CPA,
no final de 2015, apresentando o consolidado dos questionários aplicados naquela
ocasião. Explicou que, em virtude da indisponibilidade de membros da subcomissão, a
coordenadora atuou no desenvolvimento do processo atual da CPA Institucional,
contando com a discente Márcia Scodeler, com os coordenadores de curso e o
coordenador de ensino. Esclareceu que a chefia de gabinete e a assessoria de
comunicação, a partir de agora, passam a auxiliar a CPA local na divulgação das ações e
resultados desta subcomissão. Em face da fala de Aidalice de que todos, em virtude da
aprovação do novo Regimento da CPA em 20 de dezembro de 2015, passam a ser
membros titulares, a Professora Sueli apontou acerca da inexistência de uma Portaria
publicada. Os representantes da sociedade civil perguntaram sobre o funcionamento da
CPA e a frequência das reuniões. Prestadas todas as informações, a coordenadora
solicitou que os membros que ainda não atuam como titulares manifestassem a sua
posição quanto à elaboração dos relatórios resultantes dos dois eventos avaliativos. Os
representantes da sociedade civil colocaram-se ao dispor da CPA e a Professora Sueli
disse que, no momento, poderá contribuir somente com o relatório do processo
desenvolvido pela CPA Institucional, não dispondo de condições para o relatório sobre
o processo de 2015, que envolveu setores alheios ao ensino superior. Em seguida,
Aidalice colocou a iniciativa de a CPA, nas pessoas da coordenadora e da discente, irem
às salas de aula, agradecer a participação discente, bem como apontar para novas ações
a serem desenvolvidas, com o que todos concordaram. Nada mais havendo a tratar, eu,
Aidalice Ramalho Murta, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada por
todos. Pouso Alegre, vinte e dois de março de dois mil e dezesseis.
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