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RELATÓRIO. Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e 1 

dezessete, às treze horas e trinta minutos, na sala de reuniões do GABINETE, da 2 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), à Avenida Madre 3 

Benvenuta, 2007, Itacorubi, Florianópolis, teve início a Sessão Ordinária da 4 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), da UDESC, presencial e por meio de 5 

videoconferência. A reunião foi aberta pela professora Rita de Cássia Paula 6 

Souza (COAI) e contou com a participação dos seguintes membros da CPA: 7 

Reitoria (COAI e SETIC), ESAG, CEAD, CEAVI, CEPLAN, CAV, CEO, presente 8 

ainda a técnica do CESFI Mírian Simão, que no entanto, não é a representante 9 

oficial daquele centro. Registramos que ainda os seguintes centros FAED, CEFID, 10 

e CCT ainda não encaminharam os nomes dos representantes para a CPA. Como 11 

não temos o quórum regimental e a pauta da reunião envolve definições 12 

importantes como a eleição do presidente da CPA e a apresentação da CPA aos 13 

novos integrantes, dos quais muitos não se fizeram presentes e ainda não tendo 14 

presidente para conduzir a reunião, foi acordado entre todos que, para garantir a 15 

legitimidade de todo processo eleitoral não consideraríamos essa reunião. O Prof. 16 

Lisandro Fin Nishi (ESAG) sugeriu que fosse apresentado aos presentes o novo 17 

instrumento da Avaliação Interna e o técnico Jorge André Wilber (Reitoria) que se 18 

voluntariou na última reunião para compilar e agrupar as informações dos 19 

produtos das subcomissões que trabalharam a alteração do instrumento, assim o 20 

fez, apresentou o contexto, as dimensões e os indicadores, restando a 21 

apresentação das perguntas para a próxima reunião.  Nada mais havendo a 22 

registrar, eu, Rita de Cássia Paula Souza, representante da COAI na CPA, lavrei essa 23 

ata. Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. Florianópolis, vinte e 24 

cinco de abril de dois mil e dezessete. 25 
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