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 MEMÓRIA DE REUNIÃO DA CPA 
 

 Data: 17/05/2010 
 Local: Sala 7º andar sede da Catequese – Santo André/SP 
 Presentes: Alda Maria Napolitano Sanchez; Eliane Cristina da Silva 

Nascimento 
 Ausências justificadas: Emerson Soares, Luiz Fernando Magri Dias Galdino, e 

Raquel de Almeida Ribeiro 
 Ausências não justificadas: Rodrigo Martins Santiago da Silva e Olívio Manoel 

de Souza Avila 
 

 
INFORMES 

 
1. Eliane informou sobre a agenda de apresentações da CPA: 

Reitoria: 19/05/2010 às 10h, no gabinete da reitoria. Foi designado para 
receber a CPA o Chefe de Gabinete Júlio Facó. 
CG – 27/05/2010. 
Consepe – 08/06/2010  
Consuni – 22/06/2010  

 
ASSUNTOS TRATADOS 

 
1. Regimento: será entregue uma cópia para a reitoria e também será 

encaminhado para ciência dos conselheiros do Consuni.  
2. Apresentação da CPA: o arquivo da apresentação da comissão foi terminado 

pelos presentes. 
3. Plano de trabalho: ficou definido que será enviado um texto base para todos os 

membros da comissão na próxima semana e será marcado um prazo para 
envio de sugestões. 

4. Substituição de membro da CPA: Profª Patrícia solicitou sua substituição já há 
algum tempo. Em princípio foi convidada a Profª Mara Barreto que não se 
manifestou em tempo. A comissão entendeu que essa falta de contato é uma 
resposta negativa e agora a Alda ficou responsável de fazer contato com a 
Profª Karla que manifestou informalmente o interesse em participar da CPA. 

5. Apresentações da CPA: ficou definido que para o Consepe e CG será feita 
somente a apresentação oral. Para a reitoria será entregue uma cópia do 
regimento e feita a apresentação oral. Para o Consuni será feita a 
apresentação oral, e enviado para os conselheiros arquivos do regimento e 
plano de trabalho. 

6. Alda destacou que seria interessante a CPA se apresentar também para os 
agentes de planejamento. Houve acordo e a mesma ficou de verificar agenda 
com o coordenador Alberto da Propladi.  
     


