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 MEMÓRIA DE REUNIÃO DA CPA 
 

 Data: 29/06/2010 
 Local: Sala 7º andar sede da Catequese – Santo André/SP 
 Presentes: Alda Maria Napolitano Sanchez; Eliane Cristina da Silva 

Nascimento; Emerson Soares; Guilherme Hernandes Casanova; Karla Vittori; 
Luiz Fernando Magri Dias Galdino 

 Ausências não justificadas: Raquel de Almeida Ribeiro e Olívio Manoel de 
Souza Avila 
 

 
INFORMES 

 
1. Substituição de membros da CPA: Eliane informou que a portaria com 

alteração de um membro docente e um membro discente da CPA foi publicada. 
Na mesma portaria foi designada como coordenadora da comissão Eliane 
Cristina da Silva Nascimento. (Portaria da Reitoria nº 561, de 17/06/2010) 

2. Emec: Alda informou que os arquivos do plano de trabalho da CPA e da nova 
portaria foram postados no emec. Os dias em que o sistema ficou aberto foram 
24 e 25/06/2010. 

3. Parecer da auditoria: Eliane informou que a CPA recebeu parecer da auditoria 
que ratifica o regimento interno da comissão. (Parecer AUDIN/UFABC nº 
04/2010)    

4. Apresentações da CPA: Eliane informou que as apresentações da CPA para os 
conselhos foram concluídas. Na apresentação para o ConsUni houve o 
questionamento de um conselheiro sobre a forma como a CPA foi criada, a 
tramitação do seus documentos e questão de ser pró-tempore. 

5. Reunião com agentes de planejamento: está pendente a reunião com os 
agentes de planejamento, Eliane se comprometeu a conversar com Alberto da 
Propladi para agendar uma nova data.  
  

 
ASSUNTOS TRATADOS 

 
1. Plano de trabalho: após o tempo destinado à contribuição dos membros, o 

texto está finalizado e a partir de agora a comissão irá direcionar seus esforços 
no cumprimento do cronograma proposto. 

2. Homepage: Eliane ficou responsável em marcar um encontro com Alessandra 
da comunicação, se possível entre os dias 7 e 8 de Julho, para viabilizar que a 
homepage da CPA seja disponibilizada institucionalmente. Guilherme e Luiz 
Fernando ficaram responsáveis de desenvolver uma proposta de conteúdo 
para a homepage até 06 de Julho.Também sugeriram que a CPA se utilize das 
redes sociais twiter, comunidades do Orkut, newsletter, etc. Alda sugeriu que a 
logo da CPA seja criada por meio de concurso aberto a toda a UFABC e que 
na homepage tenha um link de contato com a comissão (ex: fale com a CPA).   

3.  Secretaria da CPA: Alda ficou responsável de verificar junto à Pró-Reitoria de 
Planejamento o melhor caminho para solicitar um espaço físico para a CPA. 

4. Seminários com a comunidade: 



Alunos: Luiz Fernando sugeriu que os melhores horários são o intervalo do 
almoço e do jantar e que a melhor época é final do mês de julho. A comissão 
entendeu que o formato da apresentação deve ser revisado para esse público, 
Luiz Fernando e Guilherme ficaram responsáveis por essa revisão. Para 
divulgação do evento serão utilizadas as redes sociais e o apoio do DCE. 
Docentes: A CPA irá convidar os diretores de centro para uma reunião 
objetivando que estes contribuam com sugestões para os seminários com os 
docentes. 
Técnico-administrativos: as estratégias serão discutidas junto aos agentes de 
planejamento. 
Obs: Eliane sugeriu que todos os membros da CPA leiam o regimento e 

destaquem os pontos que deveriam ser enfatizados nos seminários e que cada um 
envie no email para sugestão dos demais.    

 
DECISÕES 

 
1. Questionamento ConsUni: a respeito dos questionamentos feitos à comissão 

sobre a CPA, ficou decidido que não será encaminhada nota de 
esclarecimento. Eliane ficou responsável de enviar um email ao conselheiro 
com o objetivo de mediar e propor uma conversa para esclarecimentos ao 
mesmo. Outra ação será utilizar a homepage da CPA como instrumento de 
publicidade e transparência para as questões levantadas pela comunidade. 

2. Seminários com a comunidade: a comissão consensuou que o formato do 
seminário será uma apresentação de no máximo quinze minutos e após será 
aberto para diálogo com a comunidade. Quanto à previsão de realização ficou 
acordado que a comissão se emprenhará focando o mês de julho de 2010.     
     


