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 Aos dezessete dias do mês de maio 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) Elaboração 

do calendário para análise e discussão das questões do relatório de Auto-Avaliação 

2010 encaminhado ao MEC em 31/03/2011; e 2) Assuntos Gerais. Estiveram presentes 

pela CPA: Cláudia da Silva Cousin, Joanalira Corpes Magalhães, Juliano Zanette, 

Marcos Cardoso Rodriguez. Justificou ausência: Neusa Ribeiro Costa. Também 

participaram 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. O Prof. Marcos 

deu início a reunião passando ao primeiro item da pauta, “Elaboração do calendário 

para análise e discussão das questões do relatório de Auto-Avaliação 2010 

encaminhado ao MEC em 31/03/2011”, depois de amplo debate entre os membros da 

CPA, ficou decidido uma metodologia que priorizará os temas que apresentem maiores 

índices de insatisfação nas respostas aos questionários apresentados à comunidade 

universitária. O primeiro tema a ser discutido será a “biblioteca”. O Prof. Juliano 

realizará uma análise preliminar das informações contidas no Relatório de Auto-

Avaliação Institucional 2010 (RAI – 2010) e após aproximadamente 30 dias a CPA se 

reunirá para discutir o relato do Professor Juliano. Ficou definido na reunião que será 

convidado um representante da direção do SiB para participar das discussões. 

 Para as próximas reuniões, a temática alimentação, será analisada pelo Prof. 

Marcos, a temática pedagógica pelas Professoras Joanalira e Claudia e a temática 

transporte pelo Prof. Piccoli. Sobre o segundo item da pauta, “assuntos gerais”, não 

houve nenhum assunto apresentado.  

 E, por fim, o Prof. Marcos agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 

reunião. Eu, Antonio Carlos Sampaio Dalbon, lavrei esta Ata que vai por mim assinada 

e pelo Presidente da CPA. 
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