ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e quinze, reuniram-se na sala de
reuniões da Fucap os membros da CPA, Ana Paula Matias, Alessandro de Medeiros,
Alisson Pereira Santos, Brenda Tauane Soares, Maiara de Lima Machado Westrup, Maria
Aparecida Cardozo, Michel Michels Nizo e Naiara Amália da Silva. Ana Paula abriu a
reunião cumprimentando os presentes e apresentou a seguinte pauta: eleição para
coordenador(a) e secretário(a) da CPA – Gestão 2015 à 2017, aprovação do Regimento
da CPA e aprovação da Proposta de Avaliação da CPA. Em seguida apresentou os novos
membros da comissão, Maiara de Lima Machado Westrup e Naiara Amália da Silva.
Encerrando as apresentações, Ana Paula comunicou que devería-se eleger o
coordenador(a) e o secretário(a) da comissão. Apresentou-se como candidata ao cargo
de coordenadora: Naiara Amália da Silva e como candidata a secretária: Brenda Tauane
Soares, que em regime de votação foram eleitas por unanimidade. Ana Paula apresentou
para à comissão o Regimento da CPA, e os membros discutiram e concluíram que, depois
de alguns ajustes, o regimento estava satisfatório, sendo aprovado. Em seguida Ana
Paula apresentou a Proposta de Avaliação da CPA, que foi discutida e pré-aprovada.
Naiara agendou a próxima reunião para o dia dois de outubro e teremos como pauta a
aprovação final da proposta de avaliação e apresentação do cronograma 2015-2016 da
CPA. Em nada mais havendo a tratar a coordenadora interrompeu os trabalhos por 15
(quinze) minutos para a elaboração da ata. Decorridos o período de suspenção, os
trabalhos foram reiniciados, a Ata submetida à apreciação dos presentes e aprovada por
unanimidade. A presente vai ser assinada por todos os componentes da Comissão
presente.
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