
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPA, DO CAMPUS POUSO 
ALEGRE, EM 2016 

                                                    
Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas e vinte 

minutos, na sala de da Direção Geral, do Prédio Administrativo do Campus Pouso 

Alegre – reuniram-se os membros da CPA: Aidalice Ramalho Murta, Sueli Machado 

Pereira de Oliveira, Emerson Zétula da Silva e Guilherme Rodrigues de Souza. A 

representante discente Márcia Scodeler justificou a ausência, conforme telefonema 

atendido por Emerson Zétula. Os representantes da sociedade civil não compareceram 

nem justificaram a ausência. Na ordem do dia foram discutidos os seguintes assuntos, 

seguidos das respectivas discussões, andamentos e decisões. Aidalice apresentou a 

demanda verificada no último processo avaliativo, bem como por solicitações dos 

discentes, de que seja aberto espaço em que eles possam dialogar de modo mais 

objetivo acerca da prática docente, solicitando seja efetivado um instrumento de 

avaliação sobre a prática de cada docente, bem como solicitado a estes que produzam 

um perfil  de cada turma com a qual trabalha, conforme a percepção que o docente tem 

da turma.  A Professora Sueli argumentou não ser função da CPA fazer esse tipo de 

avaliação, mas sim dos coordenadores de curso e dos gestores. Aidalice apresentou 

argumentos contrários, mas, atendendo a Professora Sueli, sugeriu que a CPA se 

reunisse com os coordenadores de curso, a fim de apresentar-lhes a demanda. Em 

seguida, discutiu-se acerca da recomposição da CPA, no que diz respeito à 

subcomissão. Aidalice disse que consultou cinco especialistas em leitura de texto 

normativo e todos foram unânimes ao firmar que a subcomissão é distinta da CPA, 

entretanto todos os presentes disseram que, assim como Aidalice, não têm esse 

entendimento. Após as ponderações, decidiu-se que a CPA Pouso Alegre fará um texto 

à CPA Institucional, apresentando as dúvidas, dúvidas essas já parcialmente apontadas 

em mensagem eletrônica encaminhada a Ivan Paulino Pereira, do Campus 

Inconfidentes, que tem atuado à frente da CPA. Aidalice pediu à Professora Sueli que 

fizesse o esboço desse texto e esta disse que ainda é suplente e que ainda não alterou 

essa informação nem mesmo na Normativa Docente, devido à ausência de uma portaria 

que regulamente essa situação, ao que Aidalice destacou que, conforme mensagens 

enviadas a Ivan e de conhecimento do grupo, ela já solicitou providências e orientações, 

mas que ainda não foi atendida. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e 

eu, Aidalice Ramalho Murta, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada 

por todos. Pouso Alegre,, 10 de maio de 2016. 
 


