COMISSÃO SETORIAL DE AVALIAÇÃO – CSA/CESFI
ATA Nº 12. Ao segundo dia do mês de outubro de dois mil e dezenove, às 15 horas e
quarenta minutos, na sala de reuniões (sala 24), iniciou-se a 12ª reunião ordinária, da
Comissão Setorial de Avaliação – CSA/CESFI, que sob a presidência interina do Professor
Francisco Germano Martins, contou com a presença dos seguintes membros: Vanessa
Marie Salm, Siunara Simone Rodrigues e Miriam Simão e a estudante Gabriela Roman
Michlowski. O Presidente cumprimentou a todos e deu início a reunião. 1. Discussão e
aprovação da ata nº 11. 2. Expedientes: Não houve 3. Ordem do dia: 3.1. Plano
de trabalho para avaliação Institucional de 2019/2. O presidente lembrou que a
avaliação ocorrerá entre 14/10/2019 a 03/11/2019. A Professora Vanessa comunicou
que o painel já está no hall de entrada. A técnica Siunara reportou que já fez lembrança
par vários professores. A estudante Gabriela fez o pedido via o Caep e nas suas redes
sociais. 3.2- Elaboração da apresentação do VI Seminário de Avaliação, o professor
Francisco informou que o tema será – Ações das CSAs. E a data de 13/11/2019. Solicitou
que todos auxiliassem na montagem da Apresentação A Téc. Débora se prontificou a
auxiliar no power point. 3.3- Proposta de Calendário para 2020, o professor Francisco
solicitou a todos qual a melhor data para as reuniões bimensais, lembrou que seria
interessante alternar com as da CPAs.4. Comunicações pessoais: O professor
Francisco comunicou que a nova equipe será nomeada ainda este mês. Não havendo
mais a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual,
eu, Francisco Germano Martins, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será
assinada por mim, e por todos os presentes.
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