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Presenças: representantes docentes Francisco de Paula Marques Rodrigues, Marília do 

Amaral Dias, Patrícia Osório Guerreiro; representante técnico-administrativo Paula Pruski 

Yamim; representante discente Querton Ricardo Costa da Silva; representantes da 

sociedade civil Henrique Walner Alves Feijó e José Artur Torres Ronna. Justificaram 

ausência a representante docente Letícia Oliveira de Menezes e a representante discente 

Karine de Castro da Silva. 

1- Revisão das Atas 01/16 e 02/16 para aprovação 

Dando as boas vindas, a coordenadora da CPA, Paula Pruski Yamim deu início à reunião, 
sendo revisadas e aprovadas as referidas atas, após algumas correções. 

2- Autoavaliação Institucional 

A Coordenadora afirmou ter realizado exercício de início de autoavaliação, tentando 
identificar evidências para cada indicador. Assim, verificou a complexidade deste 
processo, observando que se faz necessária discussão para que se possa, num próximo 
momento, dar suporte aos responsáveis pelos eixos avaliativos. O docente Francisco de 
Paula Marques Rodrigues afirmou que a cultura deste trabalho precisa ser difundida a 
outros eixos, sugerindo que seja iniciado pela constituição de subcomissão da CPA que 
irá trabalhar o Eixo I, onde está inserido o Plano de Ação “CPA”, sendo este de grande 
importância na relação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional e o Planejamento 
Estratégico. Afirmou ainda que a análise dos Eixos restantes poderá levar em 
consideração também a ótica do Planejamento Estratégico. A coordenadora da CPA 
observou que, tendo como objetivo a análise do Eixo 5 do Instrumento - Infraestrutura 
Física, durante o mês de maio haverá encontro de alinhamento com os responsáveis por 
este eixo: Daiane Borges Dias - Coordenadora de Infraestrutura; Cristiane de Freitas Chim 
– Coordenadora do Núcleo de Serviços Bibliográficos; Jose Jadmir G Dos Santos – 
Coordenador do Núcleo de Informações; Marco Antonio Lhullier Moreira – Coordenador 
do Núcleo de Manutenção e Conservação; Jorge Fernando Casado Moro –Coordenador 
do Núcleo de Infraestrutura. O resultado do trabalho dos responsáveis do Eixo 5 será 
apresentado à CPA na reunião do dia 30 de maio. Concomitantemente, será feito contato 
com os responsáveis pelo Eixo 4 – Gestão Institucional – para apresentação na reunião 
da CPA em junho. 

3) Outros Assuntos 

Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora da CPA deu por encerrada a reunião, sendo 
lavrada por mim, Clara Barbosa, a presente ata.  


