COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
CPA - FALBE

1

ATA Nº 01/2012 – CPA
Aos (27/02/2012) vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, às

2

dezenove horas e trinta minutos, na sala da CPA desta Faculdade, realizou-se a reunião do

3

ordinária de posse, convocada e presidido pelo Prof. Milton Justus. Estavam presentes os

4

seguintes representantes da CPA: prof. Milton Justus, profa. Tais de Almeida de Souza,

5

profa. Tania Alves Carvalho, Adm. Vanessa Crhistiani Mendes Godim, Sr. Lelio Ricardo

6

Gomes Ribeiro e discente Juliana Rodrigues Batista. Havendo número legal de

7

conselheiros o Prof. Milton Justus iniciou a reunião, dando boas-vindas aos presentes e a

8

seguir passou a apreciação dos itens da pauta. ITEM 01: Posse dos Membros da CPA

9

mandato de 13/01/2012 a 13/01/2014:02: Aprovação do Relatório de 2011:ITEM 03:

10

Implantação da Coleta de Dados via Sistema Acadêmico:Pauta 1) O coordenador

11

ressaltou a importância da CPA e dá as boas vindas aos novos membros eleitos entre os

12

seus pares e nomeados pela Portaria 001/2012 da Direção Geral. Pauta 2) O coordenador

13

da CPA, explicou que o relatório de 2011 foi elaborado com a colaboração de todos, e que

14

ele estava de acordo com os levantamentos efetuados no decorrer de 2011. Pauta 3)

15

Tomou a palavra a adm. Vanessa Crhistiani Mendes Godim e ressaltou que todos os

16

questionários estão inseridos no sistema acadêmico, e que a coleta no fim de ano foi um

17

sucesso, Embora a CPA precise aprovar algumas adequações. Não havendo nada mais a

18

tratar, às vinte horas, deu-se por encerrada a presente reunião, da qual, eu Tania Alves

19

Carvalho, membro da CPA, lavrei a presente ATA, que após lida e aprovada, será assinada

20

por todos os membros presentes conforme segue abaixo:

21
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Milton Justus

Tays Almeida de Souza
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Lelio Ricardo Gomes Ribeiro

Vanessa Crhistiani Mendes Godim

25
26
27

Tania Alves Carvalho

Juliana Rodrigues Batista

