Ata da

Reunião Ordinária da Comissão Própria de Avaliação

Aos trinta dias do mês de março de 2015, às nove e trinta horas, reuniu-se, na Sala --------- da Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de
Minas, a Comissão Própria de Avaliação, com a presença dos seguintes membros: Vânia
Gonçalves Lacerda (Muriaé), Juliana Brito de Souza (São João del – Rei ), Éder Quintão
Lisboa (Juiz de Fora), Geovani Gomes Martins (Rio Pomba) e Walessa do Nascimento
Silva (Presidente da Comissão/ Campus Barbacena).
Com a palavra, a Presidente da CPA, Walessa, solicitou aos presentes que falassem
sobre o andamento dos relatórios de seus referidos Câmpus.O Prof. Éder Lisboa disse
que o Câmpus Juiz de Fora realizou um análise compartativa entre o questionário deste
ano e o do ano passado. Destacou a evolução do Setor de Tecnologia da Informação de
seu Câmpus.Na oportunidade, destacou ainda que o Câmpus de Juiz de Fora apresenta
seu relatório para a Reitoria e o divulga em seu sítio.
Por sua vez, a representante de Muriaé relatou que o servidor Rafael seria a pessoa
mais indicada para discorrer sobre a andamento do questionário de seu Câmpus. Isso
porque foi ele quem esteve a frente de tudo. Walessa destacou problemas no questionário
de Muriaé que dificultaram o seu trabalho de formatação. Sobre a situação do relatório do
Câmpus Barbacena, Walessa afirmou estar este bastante atrasado em comparação aos
demais. Destacou, ainda, a abertura do curso de Pedagogia. Eu, Prof.ªJuliana Brito,
reiterei o já exposto em reunião anterior, considerando que o relatório do Câmpus São
João del – Rei já estava finalizado e foi o primeiro a ser enviado a Presidente da CPA.
Na sequência, o Prof. Geovani criticou a falta de estrutura da CPA. Prof. Éder, por sua
vez, criticou a redação dos e-mails enviados pela Presidente da CPA por considerá-los
desrespeitosos e tratar como regra situações específicas de alguns Câmpus que são
muito ausentes e descomprometidos. Walessa rebateu as críticas de Éder, relatando as
dificuldades que enfrenta como Presidente da CPA. Éder falou que por discordar da forma
como Walessa conduz a CPA, ele deixará seu mandato. Solicitou finalmente que os emails que ele considerou inadequados só sejam enviados após a chancela dos membros
desta Comissão.

Novamente com a palavra, Walessa disse que no dia seguinte o prazo para a inserção
do relatório da CPA se findaria. Por fim, Éder solicitou a Walessa uma declaração
constando a atuação de cada membro da CPA durante a vigência deste mandato.
Nada mais havendo a tratar, Walessa encerrou a reunião e, eu, Juliana Brito de Souza,
lavrei a presente ata que segue assinada pelos presentes.

Vânia Gonçalves Lacerda

_________________________________________

Juliana Brito de Souza

_________________________________________

Éder Quintão Lisboa

_________________________________________

Walessa do Nascimento Silva

__________________________________________

Geovani Gomes Martins

__________________________________________

