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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPA, DO
CAMPUS POUSO ALEGRE, EM 2016
Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às dezessete
horas e dez minutos, na sala da Direção Geral, do Prédio Administrativo do Campus Pouso
Alegre, reuniram-se os membros titulares da CPA, Aidalice Ramalho Murta,
Márcia Scodeler, com o Diretor-Geral, Marcelo Carvalho Bottazzini, o DEPE, Ricardo
Aparecido Avelino, e o Coordenador de Ensino, Carlos Cezar da Silva. A professora
Aidalice agradeceu os presentes pelo pronto atendimento ao seu convite e apresentou como
pauta da reunião a necessidade de deliberação acerca de demanda encaminhada à CPA
pelos discentes do campus, tanto através do último processo avaliativo efetivado no mês de
março último, quanto por ocasião das visitas da coordenadora da CPA às turmas do ensino
superior, além de contato pessoal de vários representantes de turma com a coordenadora.
Os discentes do ensino superior, por meio de seus representantes, solicitaram que a CPA
abrisse um espaço mais específico de diálogo com os discentes, de modo que estes
avaliassem as práticas docentes, assim como cada docente traçasse o perfil de cada turma
com que trabalha, a fim de que sejam aprimorados os relacionamentos e ampliadas as
ações pedagógicas e acadêmicas para o constante avanço na qualidade da educação. A
Professora Aidalice destacou que a iniciativa de dialogar com os gestores sobre o tema
deve-se ao posicionamento da Professora Sueli, em reunião da CPA, ocorrida em dez deste
mês, quando esta se colocou contrária à ação da CPA em abrir esse novo espaço avaliativo,
afirmando não ser atribuição da comissão, mas dos coordenadores de curso, fazer o
apanhado de demandas dessa natureza didático-pedagógica. Aidalice esclareceu ainda que,
muito embora discorde do posicionamento da Professora Sueli, entendeu por bem realizar
a presente reunião, a fim de serem feitos os devidos apontamentos sobre o tema, dada a
ciência aos gestores, com vistas a que a CPA tome uma decisão pautada nas discussões
coletiva, fundada nos princípios da responsabilidade e do compromisso com o trabalho,
que bem definem todos os presentes, de tal sorte que seja posicionamento do campus, visto
da perspectiva mais institucional possível, ainda que essa ação já tenha sido detectada
como necessária pela CPA Institucional, com registro expresso no relatório de 2016,
encaminhado ao MEC / INEP, em cujo texto há a preconização de que a CPA Local
proceda à efetivação de atendimento à demanda discente. A representante discente, Márcia
Scodeler, afirmou ser procedente a fala de Aidalice e reitera a solicitação dos discentes.
Marcelo Carvalho Bottazzini disse que a CPA deve priorizar as solicitações do INEP e,
depois, as demandas internas. Ricardo Aparecido Avelino orientou a CPA a entrar em
contato com a PROEN, a fim de verificar se existe alguma ação da Pró-Reitoria nesse
sentido. Carlos Cezar da Silva, em consulta ao sítio do INEP, afirmou ser da competência
da CPA agir em favor dos diálogos institucionais e sugeriu que seja feita uma avaliação
global sobre o corpo docente, uma vez que a avaliação individual sobre o docente já é feita
no momento em que este pleiteia a progressão na carreira. Aidalice ressaltou que, por ser
uma ação bastante séria, a CPA entende que deve ser discutia e definida com o coletivo.
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Por fim, ficou firmado que a CPA deve disponibilizar aos Coordenadores de curso essa
demanda, a fim de cientificá-los de que a ação pode ser desenvolvida, amparada nas
competências da CPA e na demanda dos alunos. Nada mais havendo a tratar, eu, Aidalice
Ramalho Murta, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada por todos. Pouso
Alegre, dezenove de dois mil e dezesseis.
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