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Presentes Ausentes
Ana Catarina Monteiro Carvalho Mori da Cunha Carlos Fabiano da Silva
Anita da Silva Bezerra Jorge da Conceição dos Santos
Camila Silva dos Santos José Lucas de Omena Gusmão
Diego da Guia Santos Marcus André Freire dos Santos
Fernanda Ísis Correia da Silva
Sayomara Maciel de Melo
Pauta:  Elaboração do RAI parcial  de 2023,  etapas da autoavaliação de 2023,  agenda das visitas aos  campi,
informes e data da próxima reunião.

Execução da reunião e decisões

Aos sete dias de março de dois mil e vinte e três, os integrantes desta Comissão realizaram a terceira reunião de
trabalho a qual iniciou com a presidente questionando sobre possíveis dúvidas na elaboração do RAI Parcial de
2023, após informou que os servidores Carlos Fabiano e Marcus teriam dificuldade de participar da presente
reunião por estarem na “Reitoria no Campus”. A presidente disse que fez ajustes no RAI parcial 2023 e que fez
observações dentro do documento e que espera que este ano a conclusão e a produção do relatório do RAI
2023 sejam mais céleres. Demonstrou o modelo e que os trechos realçados foi ela quem houvera feito ajustes,
demonstrou tudo que havia realizado e que alguns dados devem ser extraídos da Plataforma Nilo Peçanha.
Informou que perguntou ao PEI Fabiano acerca da inclusão do curso de Horticultura do Campus Maragogi. Que
atualizou o quadro de cursos da Instituição no relatório em edição. Demonstrou, em seguida, o quadro de
Etapas de Autoavaliação, as datas e os membros responsáveis pelas visitas aos  campi.  A membra Fernanda
perguntou sobre os  demais  cursos  e  a  presidente disse  que fez  o  devido planejamento pelos  cursos  mais
urgentes e que,  se houvesse tempo, seriam visitados os demais cursos nos demais  campi.  Informou sobre
conversa que teve com a nova chefe do Departamento de Graduação e que a convidou para estar nas visitas aos
campi com a CPA. O membro Diego mencionou sobre a possibilidade de inserir os questionários no SIGAA.
Sobre  a  figura  de  vice-presidente  da  CPA,  novamente,  a  presidente  perguntou se  alguém gostaria,  porém
ninguém se pronunciou a respeito. A membra Catarina ressaltou que a presidente seria ajudada pelos demais
integrantes, fala que foi reforçada por Fernanda. A próxima reunião ficou agendada para o dia 21 de março, das
9h às 10h. A aluna Sayomara comentou que estava de férias e que ficaria difícil  de comparecer às demais
reuniões pois suas aulas são pela manhã. Porém a presidente realçou que Sayomara poderia tirar dúvidas no
grupo e que poderia assistir às gravações das reuniões, compartilhadas com todos os membros. Ao final, Anita
agradeceu a todos e encerrou a reunião. Ressalte-se, ainda, que, por problemas técnicos no Sipac – relativo ao
colhimento de assinatura de discentes -, não foi possível que os membros Camila Silva dos Santos e Sayomara
Maciel de Melo assinem a ata, no entanto, declaro que ambas participaram desta reunião. A presente ata foi
gravada para possíveis dúvidas e, de acordo com o princípio da publicidade, esta versão resumida deverá ser
inserida no sítio da CPA. 
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