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MEMÓRIA DE REUNIÃO DA CPA 
 

 Data: 24/09/2010 
 Local: Sala da Divisão de Assuntos Educacionais do Bloco A / Campus Santo 

André 
 Presentes: Eliane Cristina da Silva Nascimento; Guilherme Hernandes 

Casanova; Leonardo Silva (representando Alda Maria Napolitano Sanchez); 
Karla Vittori; Luiz Fernando Magri Dias Galdino 

 Ausências justificadas: Alda Maria Napolitano Sanchez  
 Ausências não justificadas: Olívio Manoel de Souza Avila; Emerson Soares; 

Raquel de Almeida Ribeiro 
 

INFORMES 
 
1. Divulgação Seminários da CPA: Eliane informou que a divulgação dos seminários 
preparatórios para a autoavaliação da UFABC foi feita por meio de cartazes 
distribuídos em pontos de maior circulação nos campi Santo André e São Bernardo do 
Campo; email para as listas dos docentes, técnico-administrativos e alunos, com 
convite geral e na véspera será enviado outro email reforçando o convite tendo como 
anexo o arquivo do cartaz de divulgação. 
2. Reuniões com as comissões avaliadoras do INEP: Eliane relembrou que todos os 
membros da comunidade interna da UFABC deverão ir, para os membros externos 
terá caráter de convite. A reunião que já está agendada é do curso Bacharelado em 
Física, no dia 07/10/2010 às 11h30min, no auditório do Bloco A. 

 
ASSUNTOS TRATADOS 

 
1. Seminários com a comunidade: a comissão aprovou o arquivo da apresentação e 
foram definidos os seguintes pontos que faltavam: 
- O registro do evento será feito por meio de lista de presença a ser colocada na 
entrada da sala e fotografias. 
- Eliane fará as apresentações e os demais membros da comissão ficaram 
responsáveis pela lista de presença e registro de fotos.  
- No campus São Bernardo do Campo, no horário das 13h ficaram responsáveis pela 
condução da atividade Guilherme e Leonardo que irá verificar com a Alda se ela pode 
comparecer, se não puder o Leonardo dará apoio ao Guilherme. Eliane fez esta 
solicitação, pois neste horário foi convocada para uma reunião de chefias da Prograd. 
2. Reuniões com as comissões avaliadoras do INEP: a comissão definiu que irá 
preparar um portfólio para a reunião contendo: 
- Relatório das ações realizadas até o momento: o mesmo foi aprovado na presente 
reunião. 
- Cópia do plano de trabalho. 
- Cópia do regimento. 
- Cópia do cartaz dos seminários, fotos e outras evidências de atuação da comissão. 
Eliane ficou responsável em preparar o portfólio. 
 
 
  
 


