COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
CPA - FALBE

ATA Nº 01/2014 – CPA
1

Aos (27/02/2014) vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às

2

dezenove horas e trinta minutos, a 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, profa.

5

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

6

Ribeiro e discente Juliana Rodrigues Batista. Havendo número legal de conselheiros o Prof.

7

Milton Justus iniciou a reunião, dando boas-vindas aos presentes e a seguir passou a apreciação

8

dos itens da pauta. ITEM 01: Nova Composição da CPA: ITEM 02: Novos questionários da

9

Auto Avaliação: Pauta 1) A coordenadora informou a todos que a nova composição da CPA-

10

FALBE está de acordo com a Portaria n º.004/2014 da Direção Geral; Pauta 2) O professor

11

Ivanor Ranzi informa que as sugestões para os novos questionários vêm da antiga comissão, cujo

12

trabalho ele participou. Em seguida entregou os relatórios e pediu que todos analisassem e

13

deixaria para aprovação na próxima reunião. Após discussão ficou assim composta a nova CPA-

14

FALBE: Ivanor Ranzi(coordenador da CPA), Rosemary Henrique Costa e Silva (representantes

15

dos coordenadores); Ivanor Ranzi (representante dos docentes); Gabriel Pacheco de Oliveira

16

(representante dos discentes); Patricia Bobrov (representante do corpo técnico-administrativo);

17

João Cleber Fernandes de Araújo (representante da sociedade civil). O coordenador ressaltou

18

que esta nova composição está de acordo com o novo projeto da CPA aprovado em 2013, e que

19

está mais representativa, e espera que possam exercer um mando repleto de avanços. Ficam

20

aprovados os itens desta pauta, ressalvando o item 2 que será aprovado em nova reunião. Não

21

havendo nada mais a tratar, às vinte horas, deu-se por encerrada a presente reunião, da qual, eu

22

Rosemary Henrique Costa e Silva, membro da CPA, lavrei a presente ATA, que após lida e

23

aprovada, será assinada por todos os membros presentes conforme segue abaixo:

24
25

Milton Justus

Tais Almeida de Souza

Rosemary Henrique Costa e Silva

26
27

João Cleber F. de Araújo

Patricia Bobrov

Tania Alves Carvalho

Gabriel P. de Oliveira

Maria de Fatima Lemes

28
29

Ivanor Ranzi l

Lelio R. G.Ribeiro

