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Ata da IV reunião ordinária da Comissão Própria de Avaliação, realizada às dez horas e oito minutos 1 
do dia vinte e um de setembro de dois mil e vinte e dois. A reunião foi realizada por 2 
videoconferência e foi presidida pelo professor José Fernando Queiruga Rey e contou com a 3 
presença dos seguintes membros: Maria Luiza Levi Pahim, representante docente; Guilherme 4 
Afonso Gomes dos Santos, representante técnico-administrativo; Rail Ribeiro Filho, representante 5 
técnico-administrativo e Silas Araújo Leite de Oliveira, representante técnico-administrativo. Apoio 6 
administrativo: Maria Cleusa Bastos Pereira, Assistente em Administração da Secretaria-Geral. 7 
Dando início à reunião, com os informes: não houve. Deliberações: 1) Aprovação da Ata da III 8 
Reunião Ordinária de 2022, realizada no dia 18 de junho de 2022: aprovada por unanimidade. 2) 9 
Plano de trabalho da CPA: Prof. José Fernando informa que o Plano de trabalho já foi aprovado e 10 
será disponibilizado diretamente no site da CPA pela Secretaria-Geral. 3) Divisão dos grupos para 11 
avaliação dos relatórios dos anos anteriores: Prof. José Fernando sugere dividir os relatórios dos 12 
anos anteriores entre os membros para a análise. Maria Luiza apresenta tabela com a divisão dos 13 
eixos e dimensões analisados por ciclo. Rail considera analisar a questão de extensão da 14 
infraestrutura, mediante transformar espaços em sala de aula, já que muitos estarão em teletrabalho. 15 
Prof. José Fernando relembra que no Plano de Trabalho foi indicado ouvir as áreas e quais 16 
informações eles já possuem para serem compiladas. Ele estará disponibilizando o formulário de 17 
avaliação para ser utilizado no próximo ciclo avaliativo. Sugere dividir de acordo com a escolha livre 18 
dos membros. Os membros informam que os questionários tem baixa adesão dos grupos para 19 
diagnóstico. Rail informa que as áreas estão realizando seu planejamento,  sendo que nos anos 20 
anteriores, devido à pandemia, muitas ações não foram concretizadas, informa ainda que somente 21 
através da implementação de indicadores será possível avaliar o cumprimento do planejamento. Prof. 22 
José Fernando pondera que o questionário seria mais efetivo se feito aos agentes de planejamento. 23 
Fica definido focar no perfil do aluno nos próximos dias para posterior avanço.  4)Eleições: Prof. José 24 
Fernando informa aos membros que a portaria de nomeação da comissão eleitoral foi publicada e 25 
posteriormente o cronograma será divulgado. 5) Inclusão de membros externos: Prof. José Fernando 26 
solicita indicações de membros externos ou perfil especifico para integrar a CPA. Guilherme informa 27 
que já havia sugerido membros de conselhos do município, associação de classe  e consórcios. Prof. 28 
José Fernando sugere indicar alguns membros das universidades próximas, até mesmo de outras 29 
CPA’s. Guilherme sugere acrescentar a Fatec e Unifesp. Rail pondera que membros de outras CPA ’s  30 
como participantes pode não ser efetivo para a nossa CPA, seria interessante apenas como troca de 31 
experiências. Sugere contatar diretorias de ensino, mas fora de universidades, recordou de membros 32 
da organização “Todos pela educação”. Guilherme pondera que devemos focar em instituições de 33 
ensino e não organizações ou membros da área privada. Prof. José Fernando vai propor ao grupo 34 
alguns nomes nas próximas semanas. Nada mais havendo a declarar, Prof. José Fernando deu por 35 
encerrada a reunião, da qual eu, Maria Cleusa Bastos Pereira, lavrei a presente ata, que foi lida e 36 
aprovada por todos os presentes.   37 
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