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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

DATA:03/06/2019   LOCAL: REITORIA  HORÁRIO: 14:30h 

PAUTA: informes gerais, eleição do presidente e do secretário geral, manutenção e 

atualização do site, calendário das próximas reuniões, outros que houver. 

Aos três dias, do mês de junho do ano de dois mil de dezenove, às quatorze horas e 

trinta minutos, reuniram-se ordinariamente convocados, os membros da Comissão 

Própria de Avaliação, período 2019-2021, na sala 404 na Reitoria, localizada na Rua Dr. 

Odilon Vasconcelos, 103, Jatiúca, Maceió, Alagoas, o presidente da CPA 2018 Carlos 

Fabiano e os novos membros eleitos: Abigail Santos Farias, Delane Barros dos Santos, 

Edriane Teixeira, João Paulo Ajala Sorgato, Karinne Oliveira Coelho, Kelly Medeiros de 

Oliveira Barbosa, Luciete Barbosa da Silva, Marcos André Rodrigues da Silva Júnior e 

Ryan Leonídio da Silva. Carlos Fabiano iniciou a reunião repassando alguns informes 

sobre a importância e as atribuições da CPA no âmbito do Ifal para a nova comissão. 

Em seguida falou sobre a eleição do novo presidente e abriu para que os interessados 

se manifestassem, dentre eles, lançaram seus nomes os membros Edriane Teixeira e 

Marcos André. A votação foi aberta, sendo eleita como novo presidente Edriane Teixeira 

por seis votos a três, totalizando os nove votos dos membros titulares presentes. 

Prosseguindo com a pauta, foi aberto aos demais o interesse para ocupar o cargo de 

secretário geral da comissão, que foi atendido pelos membros Delane Barros e Abigail 

Santos, ficando a cargo de decidir de acordo com o regimento se a Comissão poderá 

ter dois secretários, sendo Delane o primeiro e Abigail o segundo secretário. Sobre a 

manutenção e atualização da página e dos dados da CPA ficou definido que o membro 

João Sorgato será o responsável por esse gerenciamento. Fechados esses pontos, 

Carlos Fabiano agradeceu a todos pelo envolvimento e pediu licença para se retirar, 

para que a reunião passasse a ser conduzida pelo novo presidente. Após, a comissão 

deliberou sobre as datas das próximas reuniões ordinárias que ficaram definidas para 

as segundas segundas-feiras de cada mês, sendo essas, nesse primeiro semestre, os 

dias: 19/06 (essa extraordinariamente); 08/07; 12/08 e 09/09. Definido isso, abriu-se 

discussão sobre os pontos de pauta que seriam inseridos na próxima reunião. Profa. 

Karine sugeriu a leitura do Regimento da Comissão seguindo o novo Regimento Geral 

para adequação e atualização. Prof. Marcos sugeriu uma revisão nos questionários de 

avaliação dos cursos e os instrumentos de avaliação. Algumas demandas como o 

acesso aos cursos que serão avaliados ainda esse ano, através da comunicação via 

memorando com a Procuradoria Educacional Institucional, reunião com a PROEN e a 

Degrad serão também inseridas, além de outras que ainda possam surgir. Nada mais 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada pela presidente às dezesseis horas e trinta 

minutos, e a presente ata foi lavrada por mim, Edriane Teixeira, na presente data. 
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Maceió, 03 de junho de 2019. 

 

MEMBROS TITULARES 

Edriane Teixeira da Silva 

Abigail Santos Farias 

Delane Barros dos Santos 

João Paulo Ajala Sorgato 

Karinne Oliveira Coelho 

Kelly Medeiros de Oliveira Barbosa 

Luciete Barbosa da Silva 

Marcos André Rodrigues da Silva Júnior 
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