COMISSÃO SETORIAL DE AVALIAÇÃO – CSA/CESFI
ATA Nº 9. Ao terceiro dia do mês de abril de dois mil e dezenove, às quatorze horas,
na sala de reuniões, iniciou-se a 9ª reunião ordinária, da Comissão Setorial de Avaliação
– CSA/CESFI, que sob a presidência da téc. Leticia Lazarri , contou com a presença dos
seguintes membros: Francisco Germano Martins, Vanessa Marie Salm, Debora Cristina
Brandt, Vitor Klein, Siunara Simone Rodrigues e Miriam Simão. A Presidente
cumprimentou a todos e deu início a reunião com aprovação da Ata nº 8. Aprovada por
unanimidade. 1. Expedientes: Não houve 2. Ordem do dia: 2.1. Avaliação das ações
dos Cursos de 2018/1, com a apresentação do relatório final para aprovação e este foi
aprovado para publicação (unanime). 2.2- Avaliação das ações dos Cursos 2018/2, os
resultados ainda estão sendo compilados. 2.3- Plano de Trabalho para 2019, melhorar
a estratégia de divulgação das avalições, empregando painéis, mídias e corpo a corpo.
Solicitar aos professores para incentivarem. Acompanhar as avaliações, elaborar as
ações dos cursos. Preparar a participação no seminário da COAI, em Florianópolis.
Participar do Seminário. 2.4-Proposta do novo calendário de reuniões, sempre
bimestrais, alternado com as da CPA/COAI. Aprovado. 2.5 – A nova composição da
comissão será necessária, devido a fatores como assume cargo na direção de pesquisa,
prof. Vitor Klein, a Professora Débora sai de licença para o Doutorado e a Presidente foi
transferida para Biblioteca Central. Aguardamos nova portaria e as atividades seguem
com o quadro reduzido.
3. Comunicações pessoais: Não houve comunicações pessoais e nada mais havendo
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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