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ATA CPA 003, DA TERCEIRA REUNIÃO
ORDINÁRIA E GERAL DA COMISSÃO PRÓPRIA
DE AVALIAÇÃO (CPA) DO INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
SUDESTE DE MINAS GERAIS – IF SUDESTE MG –,
REALIZADA EM 01/10/2013. ####################
No primeiro dia do mês de outubro de dois mil e treze, no Auditório do Bloco Administrativo do
Campus Juiz de Fora, localizado na Rua Bernardo Mascarenhas, 1283, Bairro Fábrica, na cidade de
Juiz de Fora, no Estado de Minas Gerais, realizou-se a 3.ª Reunião Ordinária e Geral da Comissão
Própria de Avaliação (CPA) do IF Sudeste MG, com início às nove horas e trinta minutos, sob a
presidência de Geovani Gomes Martins, Professor do IF Sudeste MG, que iniciou os trabalhos do
dia com boas vindas aos seguintes membros, presentes à sessão: Aline Lucarelli Lavorato, Eder
Quintão Lisboa, Leandro Eduardo Vieira Barros, Natália Rabelo Soares, Rafael Ramos de Almeida,
e, Walessa do Nascimento Silva, que na ocasião, fez a apresentação da justificativa de ausência dos
que informaram antecipadamente que não compareceriam nesta assembleia. Devido ao pedido de
desligamento voluntário da CPA pelo presidente Alexandre Bartoli Monteiro, motivada por
problemas de saúde, a sessão foi conduzida pelo Vice-Presidente da CPA, professor Geovane, que
elencou as demandas para uma primeira vista, e posterior ratificação de ordem, alteração, e/ou
cancelamento destas: Primeira Pauta: Apresentação do Questionário da CPA para Educação a
Distância (EAD), aplicado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Espírito Santo (IFES); Segunda Pauta: Avaliar as sugestões de cada Campus para os tópicos
do questionário da CPA que foi aplicado anteriormente, disponibilizado pelo presidente
anterior. Foi consenso entre os presentes à reunião que devido à vacância na presidência, que os
Campi não unificariam suas formas de aplicação dos questionários, nem implementariam novos
públicos de pesquisa, mantendo os questionários vigentes. Assim, até que o novo presidente fosse
eleito e o Relatório de Avaliação Institucional 2013 fosse enviado ao MEC, nenhuma reformulação
seria praticada; com isso, automaticamente, AMBOS OS OBJETOS DE PAUTA QUE SERIAM
TRATADOS FORAM EXTRAÍDOS DA REUNIÃO por tornarem-se obsoletos naquele momento.
Todavia, aproveitando a suplantação de pauta, o grupo passou então a discutir as razões de baixo
quórum às reuniões do grupo, e, nesse momento, o professor Eder disse que não foi convocado para
a reunião ocorrida no Campus Barbacena; ante o exposto, os membros Geovani e Walessa
mencionaram que durante essa mesma reunião ficou definido que para as próximas se faria
convocação, até para garantir respaldo nas deliberações. Dando continuidade à temática
convocação, ficou ao encargo da secretária da Comissão, servidora Walessa, fazê-la para a sessão
do mês seguinte, programada para o Campus Muriaé. Nesse momento, seguiu-se uma troca de
contatos de e-mail e telefone entre os presentes, de modo a facilitar a comunicação. Feito isso, o
grupo passou a interagir na tentativa de verificar uma pauta prévia para a próxima reunião, na qual
se definiria de fato quem assumiria a presidência. Destarte, os membros então passaram a expor
suas atuais demandas de trabalho: as obrigatórias, de seus cargos, e as devidas por outras situações
(coordenações, projetos, comissões diversas, entre outras), que lhes impediriam assumir tal
responsabilidade. Esgotadas as discussões, o Presidente em Exercício, professor Geovani,
agradeceu a presença e a participação de todos na assembleia e, como nada mais havia a
acrescentar, encerrou-a as doze horas. E, sendo o que havia a tratar e a relatar, eu, Walessa do
Nascimento Silva, nomeada Secretária desta reunião, lavrei a presente ata, que depois de posta em
discussão e aprovação na próxima reunião desta CPA, será assinada pelo Presidente em
representação aos membros desta Comissão. Juiz de Fora/MG, primeiro de outubro de dois mil e
treze. ###########################################################################
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