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ATA DA 1ª REUNIÃO DA CPA, DO CAMPUS POUSO ALEGRE 

                                                     

  

  

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às nove horas e dez 

minutos, na sala da Diretoria de Administração e Planejamento, do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais — Campus Pouso Alegre — 

reuniram-se os membros da CPA: Aidalice Ramalho Murta, Emerson Zetula da Silva e 

Marcia Scodeler. A professora agradeceu a presença de todos. Item 1: Formação de 

Subcomissão: Foram definidos  a criação das subcomissões –  cada representante 

atuará no segmento que representa, a Aidalice falou sobre a possibilidade do segmento 

da sociedade ser representado por um pai ou um morador da adjacência 

do Campus. Aidalice elaborará um texto e o enviará, até o dia 13/05/2015, para a 

apreciação de Emerson Zétula e Márcia sobre a abordagem da CPA para todos os 

setores do Campus. Ficou decidido que Emerson vai providenciar os e-mails dos pais e 

vai falar com o representante dos pais, além de organizar com os técnicos 

administrativos um representante. Aidalice  vai conversar com morador adjacente e com 

os alunos do Integrado para a escolha de um representante. Márcia conversará com os 

alunos dos cursos subsequentes e dos superiores, a fim de apontarem um representante 

para fazer parte da subcomissão. Item 2: Eleição da Coordenação: A 

professora Aidalice foi escolhida para a coordenação da CPA, Márcia como 

secretária. Item 3: Avaliação Institucional 2015: Emerson Zétula vai conversar com o 

diretor do Campus, Marcelo Botazzini sobre a disponibilidade de uma sala própria para 

a CPA. Também definiu-se que haverá nova reunião no dia dezenove de maio de dois 

mil e quinze, às dezesseis horas. Nada mais, havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 

dez horas e trinta minutos, e eu Márcia Scodeler, discente, lavrei a presente Ata que, 

após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. Pouso Alegre, onze de maio 

de dois mil e quinze.  

 
 


