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Maceió-AL, 19 de abril de 2022.

Aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 13h30min, na sala virtual da Reitoria de
endereço eletrônico https://meet.google.com/uug-kzjh-osa?hs=224, realizou-se reunião da
Comissão Própria de Avaliação. Nesta ocasião, encontravam-se presentes os designados como
componentes Roseane Santos da Silva (SIAPE 1243669), José Lucas de Omena Gusmão (SIAPE 1360689),
Anita da Silva Bezerra (SIAPE 1585755), Fernanda Ísis Correia da Silva (SIAPE 2002011), Marcus André
Freire dos Santos (SIAPE 02139970) e o Procurador Educacional Institucional, o senhor Carlos Fabiano da
Silva (SIAPE 1944757). A presente reunião foi aberta por Roseane a qual informou que enviou na quarta-
feira questões sobre o Regimento Interno da CPA. Ela perguntou aos integrantes se visualizaram alguma
atualização do Regimento Interno. O servidor Marcus comentou que no atual Regimento não constam as
reuniões virtuais e mencionou o item IV, da primeira seção, que poderia ser flexibilizado. A Presidente
destacou sobre a necessidade de alterar para três pessoas da sociedade civil compondo a CPA. O PEI citou
sobre a inclusão de uma linha sobre a possibilidade de não se ter o quantitativo mínimo, que seja
relacionado no regulamento o que consta na legislação emanada pelo MEC. A Presidente falou que
começou a realizar as visitas aos campi com a visita ao Campus Maceió, curso de Física. Que houvera
marcado feito contato com o Coordenador do curso de Física do Campus Maceió e que enviará cartaz e
material para divulgação sobre a CPA. A servidora Fernanda informou que acertou com o servidor Diego
que irá juntamente com o servidor Marcus na quarta-feira, dia treze de abril do corrente ano. Roseane
ressaltou que ficou preocupada com a condição da visita e que acredita que vai precisar de empenho de
todos da CPA e da Administração tanto do campus quanto da Reitoria. A Presidente discorreu, ainda, que o
professor é novo na coordenação e que foi bastante receptivo. Ficou decidido que haveria um relatório
dessa visita com registro fotográfico para apresentar as situações encontradas e os pontos de melhoria
para encaminhamento pela Reitoria. A Presidente informou que hoje pela manhã teve reunião com o
coordenador do curso de Física de Piranhas, juntamente com o servidor Marcus e que fora conversado
sobre todas as necessidades e sobre o relatório de avaliação. Ficou acertado que dia vinte e cinco de abril
terá a apresentação da CPA com os discentes de Piranhas através dos discentes Jorge e Sayomara. A
Presidente informou que recebeu o vídeo institucional sobre a CPA e que estava pensando em elaborar um
cartaz da CPA e material de divulgação para os discentes e servidores. A servidora Fernanda informou que
iria acertar com os servidores Diego e Marcus o horário da visita ao curso. Nessa condição eu, Marcus
André Freire dos Santos, membro desta CPA, lavrei os manuscritos da presente Ata que após lida e
aprovada pelos presentes, através de aplicativo de mensagens eletrônicas, será assinada eletronicamente
pela Presidente e pelos demais servidores presentes e por mim, na condição de secretário e a referida Ata
deverá ser inserida no site para que se possam surtir os efeitos legais de publicidade dos atos públicos.
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