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Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e doze, às nove

horas e trinta minutos, 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) Aprovar ata da reunião anterior 026/2012, 2)

Renovação da CPA (biênio 2013/2014) e 3) Assuntos Gerais. Estiveram presentes

pela CPA: Cláudia da Silva Cousin, Jutiano Zanette, Tiaraju Alves de Freitas e

Viviane Leite Dias de Mattos. Justificou ausência: Silvana Sidney Costa Santos.

Também fizeram parte da reunião o Prof. Humberto Camargo Piccoli,

Diretor de Avaliação Institucional, António Carlos Sampaio Dalbon, membro da

Diretoria de Avaliação Institucional - DAI. Dando início à reunião o Prof. Juliano

Zanette, Presidente da CPA, passou ao primeiro item da pauta, "Aprovar ata da

reunião anterior 026/2012", a qual foi lida e não sofreu alteração sendo aprovada

pela comissão.

Com relação ao item dois da pauta, "Renovação da CPA (bíênío

2013/2014)", foi colocado, por António, membro da DAI que a renovação da CPA

para o biênio 2013/2014 ocorrerá no segmento docente e técnico-administrativo

em educação. No segmento docente o processo etetivo ocorrerá nas seguintes

áreas: Área II - Ciências da Terra e Biológicas (1CB, 10); área IV - Ciências

Humanas (ICHI, IE, ILA) e área V - Ciências Sociais (FADIR, ICEAC). No

segmento técnico administrativo em educação, será renovado apenas um técnico

administrativo em educação e seu suplente. \ Í'
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O Prof. Piccoli ressaltou que não existe nenhum impedimento legal '.' ^,
-^:'

(resolução 022/2009), que os mesmos membros que fazem parte das áreas ^

académicas e unidades administrativas, da atual CPA, venham a participar

novamente do processo eletívo. ^

,' \

/

1/1



Continuação Ata n°. 027/2012

No item três da pauta, "Assuntos gerais", foram tratados os seguintes

assuntos: a) Apreciação do ofício APTAFURG 23/2012 de 25 de maio de 2012

indicando a técnica administrativa em educação, Berenice Costa Barcellos

(suplente), para substituir o técnico administrativo em educação, Yuri Escobar

Gayer (titular), na Comissão Própria de Avaliação, b) Informação aos membros da

CPA, pelo Prof. Piccoli, que a Universidade estará recebendo nesta sexta-feira,

dia 26/10, avaliadores do MEC para realizar avaliação no curso de Matemática

Aplicada, para tanto, convidou o Presidente da CPA e os demais membros para

estarem presentes, c) Finalizando o item três, "assuntos gerais", o Prof. Piccoti,

falou a respeito do Programa de Avaliação Institucional, que em virtude da greve,

ocorrida nas IFES, teve seu cronograma de atividades interrompido, mas com o

fim da greve e com a adequação do calendário académico, as ativídades previstas

para o segundo semestre de 2012, sertão retomadas.

Por fim, o Prof. Zanetfe agradeceu a presença de todos e deu por

encerrada a reunião. Eu, António Carlos Sampaio Dalbon, lavrei esta Ata que vai

por mim assinada e pelo Presidente da CPA.

ANTÓNIO CARLOS SAMPAIO DALBON ^/IANO<ZANErTE
L// ....... /-

Membro da DAI / Presidente da CPA
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