
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

ATA DE REUNIÃO Nº 16/2021 - CPA/REITORIA (11.01.45) 

 23041.041562/2021-65Nº do Protocolo:
Maceió-AL, 09 de dezembro de 2021.

Maceió, 06 de dezembro de 2021

No sexto dia do mês de dezembro de dois mil e vinte um, foi iniciada, às quinze horas, a reunião ordinária virtual da
Comissão Própria de avaliação, através da ferramenta google meet. Estando presentes os membros Edriane Teixeira,
Luciete Silva, Delane Barros e Marcos André Júnior. Para tratar da pauta sobre a finalização do processo eleitoral para
o triênio 2022 a 2024 da CPA e o encerramento das atividades da atual comissão. A presidente iniciou a reunião
informado que foi eleito apenas um representante docente e que as demais vagas em aberto será uma indicação do
Reitor, seguindo o que preconiza o Regimento Interno da Casa. O Reitor já foi informado dessa demanda que deve ser
atendida até 15 dias após o encerramento do mandato da atual comissão que se encerrará no trinta e um de dezembro
próximo. Informou também que todas as informações e documentos trabalhados estão disponibilizados na página da
CPA no site institucional e que a Comissão cumpriu com todas as demandas constantes no seu projeto de
autoavaliação. Por fim a presidente agradeceu a presença e o trabalho de todos que permaneceram até o término do
mandato e abriu a palavra aos aos presentes. Fechado todos os pontos de trabalho e nada mais havendo a tratar, a
reunião foi encerrada as dezesseis horas pela presidente. Ata foi lavrada por mim Edriane Teixeira e será assinada por
todos os membros presentes na reunião.
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