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ATA DE REUNIÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ENTRE A CPA LOCAL E A DIREÇÃO GERAL
DO CAMPUS POUSO ALEGRE
No dia 16 de março de 2016, às 13h, na sala da Direção Geral do campus Pouso Alegre, a pedido
da coordenadora da CPA local, a Professora Aidalicfe Ramalho Murta, realizou-se a reunião em caráter de
urgência entre a CPA local e o Diretor Geral, Marcelo Carvalho Bottazzini, estando presente também o
membro da CPA local, Emerson Zétula da Silva, e, a convite, o Coordenador de Ensino, o Professor Carlos
Cezar da Silva. Na ocasião, a Professora Aidalice Ramalho Murta destacou que, embora a CPA tenha
autonomia de ação, a servidora entende que nada mais cidadão do que prestar contas de suas ações tanto
quanto dos segmentos e setores em que atua ou pelos quais ela responde, razão pela qual o objetivo da
reunião era apresentar ao campus os andamentos e procedimentos do atual processo de avaliação
desenvolvido pela CPA. Para tanto, a coordenadora apresentou uma série de 32 (trinta e dois) slides dos
quais constavam mensagens via e-mail trocadas entre ela, os membros titulares da CPA local, e os
coordenadores de curso e de ensino, bem como alguns chefes de setores, costumeiramente incluindo na
relação de destinatários o Presidente da CPA, Professor Ivan Paulino Pereira. Na apresentação, foi possível
conhecer o teor das mensagens, bem como a cronologia de todo o processo. Além disso, a coordenadora,
após essa exposição que detalhou os trâmites da CPA no processo em curso, expôs ao diretor as dificuldade
pelas quais a CPA local passa, quais sejam, a ausência de toda e qualquer infraestrutura e a impossibilidade
de atuação de seus membros dada a contingência do campus em face de férias de servidores e sobrecarga
de tarefas, sendo que, por esta razão, somente a coordenadora está respondendo por todos os passos do
atual processo da CPA, o que está gerando excessiva carga de trabalho e minorando a qualidade das
comunicações. A coordenadora disse que, a despeito de contexto amplamente desfavorável à realização das
atividades da CPA, nenhum pedido de informação que lhe tenha chegado deixou de receber a merecida
resposta. Ela acrescentou que, a parir de hoje, adotou por critério, a fim de atuar de modo mais público e
transparente, colocar em cópia a chefia de gabinete e a assessoria de comunicação de todo e qualquer envio
de mensagem da CPA, de modo que estes possam auxiliar na seleção e divulgação do que se fizer
necessário. A isso, o Diretor reforçou que esses setores estão à disposição da CPA. Em seguida, a
coordenadora solicitou ao Diretor que fossem tomadas as providenciadas relativas às condições de
infraestrutura para o trabalho da CPA, destacando que ela e o Emerson Zétula já conversaram sobre a
possibilidade de a CPA funcionar temporariamente, na sala de Letras, desde que haja suporte de
infraestrutura para isso. A coordenadora finalizou, agradecendo aos presentes e dizendo esperar que a
reunião tenha prestado todas as informações que, neste momento, são essenciais e que devem ser
socializadas. Ouvida a coordenadora, o Diretor Geral colocou à disposição da CPA o mobiliário necessário, a
ser instalado na sala de Arquivo, e que as reuniões passarão a acontecer na Sala de Reuniões. O
Coordenador de Ensino colocou-se à disposição da CPA, propondo que, em face de demandas, a
Coordenadora solicite-lhe a colaboração, para os atos que se fizerem necessários. Nada mais havendo a
tratar, a reunião foi encerrada e eu, Aidalice Ramalho Murta, lavrei esta ata que, lida e aprovada será
assinada pelos presentes. Pouso Alegre, 16 de março de 2016.
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