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No quinto dia do mês de abril de 2021, foi iniciada, às quinze horas, a reunião ordinária da Comissão Própria de
Autoavaliação, através do google meet. Estando presentes os membros Edriane Teixeira, Delane Barros, Karinne
Coelho e Marcos André Júnior. A presidente iniciou a reunião com alguns informes sobre as discussões do processo
de autoavaliação e do fechamento do ciclo avaliativo 2018-2020 com os relatórios encaminhados à Procuradoria
Estudantil Institucional. Em seguida iniciou a discussão sobre os pontos de pauta. O horário das reuniões ordinárias
será mantido sempre na primeira segunda-feira de cada mês as quinze horas o que todos concordaram. Sobre o
mandato do membro discente Delane Barros, pelo que consta na Secção III, parágrafo 10, do Regimento Interno, seria
de 2 anos, abriu-se discussão sobre qual deliberação seria tomada sobre tal a adendo, como no próprio Regimento o
Artigo 30 rege que os casos omissos e duvidosos seriam resolvidos pela própria Comissão, seus membros deliberaram,
após consulta ao próprio discente sobre a sua permanência, por unanimidade sobre a recondução do discente por
período igual ao término do mandato dos membros docentes e taes dessa Comissão. Outro ponto tratado foi a
elaboração do edital do processo eleitoral para a formação da nova comissão previsto para o mês de outubro. Foi
informado também que uma nova portaria foi solicitada, com a exclusão do nome da servidora Kelly que pediu
desligamento. Sobre as discussões do processo de autoavaliação de cursos de graduação com o DEGRAD, o professor
Marcos informou que encaminhou, como sugestão, um conjunto de questões baseadas no instrumento de avaliação
externa presencial e a distância do SINAES, para que fosse construído o instrumento de avaliação dos cursos. Ficando
a CPA no aguardo do que foi trabalhado por eles junto aos coordenadores de curso. Sobre a DIREAD, por enquanto
está mantida a reunião com os gestores, coordenadores de curso e polo para a próxima quarta-feira dia 07 de abril as
quinze horas. Sobre a página da CPA no site institucional, foi informado que a mesma está sendo atualizada, com
inserção das atas e dos relatórios atuais. Por último a presidente informou sobre a criação da cartilha da CPA e que irá
encaminhar para que todos possam fazer suas contribuições. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as
dezesseis horas e dez minutos pela presidente. Ata foi lavrada por mim Edriane Teixeira e será assinada por todos os
membros presentes na reunião.
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