
 

 

 

Cambé, 26 de outubro 2017 

 

Ata Reunião Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

 

Aos vinte de seis dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, foi realizada na sala 

da CPA/NDE convocada pela Presidente da CPA, a reunião que teve como pauta: 

organização da avaliação geral que será realizada nos dias 20 de novembro à 09 de 

dezembro de 2017, a Prof. Claudia Santos, inseriu todos os dados e as questões 

novamente no sistema para obter com êxito a avaliação.  No dia 06/11/2017 (segunda-

feira) das 19h15 às 20h00 ocorrerá com os alunos das turmas ingressantes em 2017 

(1º e 2º semestres) uma conversa sobre a Comissão, suas atividades com intuito de 

divulgar e conscientizar sobre a Avaliação Institucional Geral, que acontecerá de 

20/11 a 09/12 de 2017, será no auditório e ministrado pela Prof. Claudia Santos.  Foi 

solicitado para os representantes dos docentes e discentes que incentivem todos os 

professores e alunos sob suas coordenações a realizarem a Avaliação Institucional 

dentro do prazo acima, falando-lhes da importância da Avaliação e de como a mesma 

vem contribuindo com as melhorias implementadas na Instituição. O mesmo eles 

deverão fazer com os alunos de suas respectivas turmas, argumentando acerca da 

importância da avaliação no processo de melhoria da qualidade nos serviços 

prestados pela instituição em todos os aspectos. A Professora Claudia mencionou que 

Sra. Luciria Duccini (Repr. da Sociedade Civil Organizada), não poderá participar das 

reuniões neste semestre por motivo de saúde e para substituírem provisoriamente o 

Representante da Comunidade Externa, foi sugerido pela  Dariela Basso a 

possibilidade de convidar a Diretora do Escola Estadual Andrea Nuzzi, estamos 

aguardando a confirmação.   

 



Finalizando a reunião, a Profª Cláudia Regina agradeceu a presença de todos. A 

reunião foi encerrada e eu, Waléria de Luza, lavrei a presente ata. 
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Cláudia Regina Alves dos Santos (Presidente da Comissão) 

 

___________________________________________________ 

Ivo  Marcos de Oliveira Tauil (Representante Docentes Direito) 

 

___________________________________________________ 

Marcos Aparecido Ribeiro (Representante Docentes Administração)  

 

___________________________________________________ 

Maria Cristina Romagnolli Peres  (Repr. Docentes Pedagogia) 

 

___________________________________________________ 

Waléria de Luza (Secretária e Repr. Funcionários) 
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Cesar Alves Moreira (Representante dos Funcionários)   
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Alex Coppo Mancini (Representante Discentes curso ADM)  
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Cláudia Precoma de Siqueira (Representante Discentes curso ADM)  
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 Amanda Regina Pereira (Representante Discentes curso Direito)  
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Susana de Souza Paula (Representante Discentes curso Pedagogia)  

 

___________________________________________________ 

Sra. Luciria Duccini de Jesus (Repr. da Sociedade Civil Organizada)  

 

 

 

 

 

  

 

 


