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Ata da Comissão Própria de Avaliação – CPA1

Aos vinte seis dias do mês de julho de dois mil e vinte um, às dezessete horas, 2

na sala do Google Meet, reuniram-se: Damares Oliveira Santos Monteiro – 3

Coordenadora da CPA e representante do corpo administrativo, Silvana Lovera 4

Silva – Representante do corpo docente, Lucas Julião da Silva – representante 5

do corpo discente. Elisa Aparecida Fernandes Rocha Silva – representante da 6

sociedade civil organizada justificou sua ausência. A coordenadora abre a 7

reunião informando que a pauta é a análise do relatório do perfil docente 8

solicitado pela direção. O relatório fora enviado pela professora Silvana e 9

apresentado para todos os membros da comissão, que avaliou item a item e 10

sugeriu alterações. O quadro com as aderências de cada docente precisá ser 11

atualizada, pois há um novo quadro de disciplinas que passa a viger na data de 12

hoje, bem como a questão da formação ou não do primeiro período. A 13

professora Silvana diz que acredita que será melhor uma docente com carga 14

horária semanal mais cheia que compor a CPA, pois este efetivamente poderia 15

acompanhar e observar melhor o andamento das atividades. A coordenadora 16

pede que a profa. envie um email informando da sua decisão para ciência da 17

direção. Em seguida, Damares ainda com a palavra, informa sobre seu 18

desligamento da UNEST. Agradece a todos pela exitosa parceria. Nada mais, 19

encerrou os trabalhos e esta ata que após lida, será por todos os presentes 20

assinada.21

Damares Oliveira Santos Monteiro _____________________________ 22
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