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 Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e onze, às dez horas, na Sala de 

Reuniões da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração no Campus Carreiros, foi 

reunida a Comissão Própria de Avaliação - CPA, com a seguinte pauta: 1) Análise do 

Relatório de Avaliação Institucional 2010 - Tema:Biblioteca; 2) Assuntos Gerais. 

Estiveram presentes pela CPA: Marcos Cardoso Rodriguez e Juliano Zanette. 

Justificaram ausência: Joanalira Corpes Magalhães e Neusa Ribeiro Costa. Também fez 

parte da reunião o Prof. Humberto Camargo Piccoli, Diretor de Avaliação Institucional, 

Antonio Carlos Sampaio Dalbon, membro da Diretoria de Avaliação Institucional e Thiago 

Silva de Oliveira estagiário da mesma unidade. Como convidada, participou Rúbia 

Tatiana Gattelli, Diretora do Sistema Integrado de Bibliotecas – SiB. Dando início à 

reunião o Presidente Marcos Cardoso Rodriguez convidou o Prof. Juliano para 

apresentar sua Análise do Relatório de Avaliação Institucional 2010 - Tema: Biblioteca. O 

Prof. Juliano apresentou, um breve relato do trabalho realizado. Logo em seguida, o Prof. 

Marcos convidou a Diretora Rúbia à apresentar suas considerações, Rúbia expôs as 

fragilidades da biblioteca e em seguida as ações que poderiam otimizá-las, deu ênfase a 

ações que já estão em curso e a ações que foram solicitadas às unidades que são 

responsáveis por sua realização. A cada item apresentado houve discussão com os 

participantes da reunião sobre outras possíveis soluções a essas fragilidades. Após, a 

apresentação feita por Rúbia foram discutidos encaminhamentos possíveis para os 

trabalhos realizados tanto pelo Prof. Juliano, quanto pela Diretora Rúbia. Foi sugerido 

pelo Prof. Marcos a inserção das discussões realizadas em um documento que será 

posteriormente encaminhado aos vários órgãos da Instituição, os quais tenham relação 

direta com a possível solução dessas fragilidades. Após, passou-se para o segundo item 

da pauta “Assuntos Gerais”, não houveram manifestações. 

 E, por fim, deu-se por encerrada a reunião. Eu, Antonio Carlos Sampaio Dalbon, 

lavrei esta ata que vai por mim assinada e pelo Presidente da CPA. 

  

 

 

ANTONIO CARLOS SAMPAIO DALBON        MARCOS CARDOSO RODRIGUEZ 
                    Membro da DAI                                            Presidente da CPA 

 
A via original encontra-se assinada. 


