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1

Aos (04/03/2013) quatro dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às dezenove horas e

2

trinta minutos, a sala da CPA desta Faculdade, realizou-se a reunião do ordinária de posse,

3

convocada e presidido pelo Prof. Milton Justus. Estavam presentes os seguintes representantes da

4

CPA: prof. Milton Justus, profa. Tais de Almeida de Souza, profa. Tania Alves Carvalho, Adm.

5

Vanessa Crhistiani Mendes Godim, Sr. Lelio Ricardo Gomes Ribeiro e discente Juliana Rodrigues

6

Batista. Havendo número legal de conselheiros o Prof. Milton Justus iniciou a reunião, dando

7

boas-vindas aos presentes e a seguir passou a apreciação dos itens da pauta. ITEM 01:

8

Aprovação do Relatório 2012: ITEM 02: Revisão do Projeto da CPA: Pauta 1) O

9

coordenador acredita que o relatório de 2012 trouxe avanços em relação aos anteriores, uma vez

10

que a coleta de dados já foi totalmente informatizada. Desta forma permitiu uma análise mais

11

sistêmica dos resultados com a contribuição das ferramentas do programa. Pauta 2) A professora

12

Tays Almeida de Souza informou que o texto preliminar para o novo projeto da CPA estava a

13

disposição de todos, e que aguardava as sugestões para a versão final e a devida aprovação. O

14

professor Milton Justus tomou a palavra e disse que esta seria uma das últimas reuniões como

15

coordenador da CPA, uma vez que acreditava que ela já se encontra estruturada o suficiente para

16

caminhar sem a sua presença. Ressalta que foi muito importante que participasse a partir de 2005

17

quando assumiu a gestão da FALBE, para que como mantenedor e diretor geral tomasse todas as

18

medidas a tempo e hora que foram demandas na CPA. Disse ainda, que hoje já pode dizer que

19

entrega uma nova faculdade para o DF, e para os acadêmicos e os demais envolvidos com a

20

FALBE, com a colaboração de todos os órgãos colegiados funcionando em plena harmonia.Após

21

discussão e análise, foram aprovados os itens da pauta. Não havendo nada mais a tratar, às vinte

22

horas, deu-se por encerrada a presente reunião, da qual, eu Tania Alves Carvalho, membro da

23

CPA, lavrei a presente ATA, que após lida e aprovada, será assinada por todos os membros

24

presentes conforme segue abaixo:

25
26

Milton Justus

Tays Almeida de Souza

27
28

Lelio Ricardo Gomes Ribeiro

Vanessa Crhistiani Mendes Godim

29
30

Tania Alves Carvalho

Juliana Rodrigues Batista

