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ATA DO CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO – CSA

Aos vinte e três dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às onze

horas – reuniram-se por meio do aplicativo Google Meet, os membros

do Conselho  Superior  de  Administração –  CSA:  Janaína  Mendes de

Sousa e Silva,  Diolina Rodrigues Santiago Silva,  Vera Lúcia  Pontes,

Hanna Melhem Netto, Rômulo de Morais e Oliveira. Ausência justificada

da  representante  do  corpo  discente  Fernanda  Pinheiro  Barros  e

representante  da  comunidade  Edsônia  Gomes  Silva  Rezende  Pires.

Como secretária indicada para redigir a ata eu, Clarinda Costa Castro

de Araújo – Secretária-Geral. A Presidente do CSA Janaína Mendes de

Sousa e Silva iniciou a reunião cumprimentando a todos e apresenta

como pauta o calendário acadêmico. Janaina compartilha a tela com a

íntegra o esboço do calendário acadêmico anual de 2021, pelo que a

profa. Diolina passou a explicar sobre as datas para as avaliações (P1,

P2 e substitutivas), TDE’s e o critério para essa elaboração. No decorrer

da  apresentação  é  sugerido  pela  profa.  Vera  que  seja  substituído  o

termo semana pedagógica para encontro pedagógico, continua dizendo

que no regimento geral da instituição consta que as reuniões do CSA,

ocorrerá no início e ao final de cada semestre. Profa. Diolina diz que os

dias em que são realizadas as avaliações substitutivas não devem ser

contados como dias letivos. Janaína faz alterações sugeridas. Colocado

em  votação  a  aprovação  do  calendário  acadêmico,  todos  aprovam.

Nada mais,  a presidente  do CSA Janaína Mendes de Sousa e Silva

encerra  a pauta do dia e eu, __________, Clarinda Costa Castro de

Araújo, Secretaria-Geral, encerro esta ata que após lida, será por todos

os presentes  assinada.

Janaína Mendes de Sousa e Silva – Presidente do CSA_____________________

Diolina Rodrigues Santiago Silva – Coordenadora do Curso __________________

Vera Lúcia Pontes - Representante da UNEST_____________________________

Hanna Melhem Netto – Representante do Corpo Técnico Administrativo_________

Rômulo de Morais e Oliveira  - Representante do Corpo Docente______________


