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Comissão Própria de Avaliação do Campus São Roque – CPA/SRQ
(PORTARIA Nº SRQ 0128/2019, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019)
ATA DA REUNIÃO VIRTUAL DE 07/05/2021, 18:00 horas
Presentes: Alberto Paschoal Trez (Presidente, representante, docente); Gabriel Vasquinho
Ferrari (representante discente do curso de LCB); Giovanni Fatobene (convidado; aluno do curso
de TVE); Jeferson de Moraes Correia (representante técnico administrativo); Rebeca Santos
Araújo (representante discente do curso de TGA);.Samuel Felipe Guimarães (representante
discente do curso de BAD); Silce Adeline D. Guassi Signorelli (representante docente).
Ausentes: João Vitor Ferreira (representante discente do curso de TVE); Lenildo de Almeida
(representante da Sociedade Civil); Mabel Regila Bernardino Santos (representante discente do
curso de BAD).
Pauta:
1.Carga horária semanal prevista para os trabalhos da CPA/SRQ até o limite estabelecido na
Portaria 2345/2021 (distribuída no e-mail institucional de convocação para a reunião).
2.Nomes dos componentes para o DRG emitir nova Portaria nomeando os componentes da
CPA/SRQ.
3.Prazo para o Mandato da CPA/SRQ (referência: Portarias 0060/2019 de 13/05/2019 e
0128/2019 de 17/12/2019).
4.Outros assuntos.
Reunião (plataforma Freeconferencecall.com; ID Albertotrez7)
A CPA/SRQ foi solicitada a informar/confirmar os nomes dos seus membros pela Direção do
Câmpus para a emissão de nova Portaria de nomeação. Diante disto, o Presidente, prof. Alberto,
convocou esta reunião para a realização de uma discussão democrática sobre: os nomes dos
participantes que seguirão na CPA/SRQ, a carga horária semanal de trabalho e o prazo do
mandato restante da Comissão.
1. Carga horária semanal prevista para os trabalhos da CPA/SRQ até o limite estabelecido
na Portaria 2345/2021. A Portaria 2345 de 07/04/2021, aprovada pelo Reitor e distribuída aos
componentes da Comissão de São Roque para efeito desta reunião, estabelece em seu ANEXO II
até 10 (dez) horas por semana para os membros atuarem nas atividades das CPA’s do IFSP. A
Resolução 107 de 04/10/2016, aprovada pelo CONSUP, estabelece em seu artigo 8º, parágrafo 2,
a carga horária de 6 (seis) horas semanais para dedicação à CPA. O prof. Alberto sugeriu manter
a carga horária de 6 (seis) horas por semana, como estabelecido na Resolução 107/20216, uma
vez que ela tem se mostrado adequada. Os presentes concordaram em continuar com esta carga
horária que tem se mostrado suficiente para a realização dos trabalhos e compromissos da
CPA/SRQ.
2. Nomes dos componentes para o DRG emitir nova Portaria nomeando os componentes da
CPA/SRQ. Esta Comissão tem adotado um modelo de gestão participativa mantendo todos os
membros informados e com oportunidades para discussão, crítica e participação nas decisões.
Desta forma, a Comissão tem desenvolvido um clima agradável para o desenvolvimento dos
trabalhos, e todos têm a oportunidade de contribuir com opiniões, sugestões e desenvolvimento
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de relatórios e campanhas educativas sobre as finalidades da CPA. Esta política de participação
considera a seguinte representatividade para a Comissão: 2 (dois) docentes, 2 (dois) técnicos
administrativos, pelo menos 1 (um) representante de cada curso superior e 1 (um) representante
da sociedade civil. A Comissão considera que para a representação dos Cursos Superiores e da
Sociedade Civil o ideal seriam 2 (dois) representantes. Por outro lado, a maioria das CPA’s do
IFSP ainda não consegue realizar a avaliação dos cursos superiores em cada Câmpus. A
CPA/SRQ pela primeira vez realizou, em 2019, a Avaliação do Curso de TVE, em parceria com
o coordenador do curso na época, o prof. Fábio Lenk. A motivação para tanto, foi a eminente
visita dos avaliadores do MEC/INEP. Infelizmente, devido à Pandemia, as negociações com os
coordenadores dos demais cursos superiores e o planejamento para a realização das avaliações
dos demais cursos não teve continuidade. A partir deste preâmbulo apresentado pelo prof.
Alberto aos membros presentes na reunião, constata-se a seguinte situação em termos de
continuidade na composição da CPA/SRQ: o estudantes João Vitor, representante de TVE, havia
informado em março de 2021 que não pretendia continuar; em contato com o prof. Leonardo,
coordenador atual de TVE, que ficou de consultar a comunidade do Curso, houve a indicação do
estudante Giovanni Fatobene, que confirmou, junto à presidência da CPA/SRQ, seu interesse em
participar. O técnico administrativo Jeferson, representante do segmento TAE, colocou-se à
disposição para convidar mais um representante técnico administrativo para compor a Comissão.
Ficou combinado, caso houvesse algum interessado, que o Jeferson informaria se obteve sucesso
e o nome, se confirmado após consulta à Comissão, seria incluído nesta Ata. Foi indicado o
nome do Técnico Administrativo Fabiano Santana da Silva, Prontuário 243929, alocado na
Coordenadoria de Apoio ao Ensino que enviou ao Presidente da CPA/SRQ uma mensagem pelo
correio eletrônico institucional relatando seu interesse em participar da Comissão. O e-mail foi
compartilhado com os membros da CPA/SRQ não havendo nenhuma reação contrária. Ainda em
2020, a representante da Sociedade Civil Josirley de F. Corrêa Carvalho informou que não
gostaria de continuar por suas dificuldades em participar e em ajudar nos trabalhos da CPA/SRQ
e apresentou-se para este papel a Mabel Régila Bernardino Santos. Portanto, os seguintes nomes
devem ser enviados ao DRG para a formalização em uma nova Portaria:
Membros da CPA/SRQ para nova Portaria 2021
Representante
Alberto Paschoal Trez (Presidente)
Docente
Fabiano Santana da Silva
Técnico Administrativo
Gabriel Vasquinho Ferrari (LCB)
Discente
Giovanni Fatobene (TVE)
Discente
Jeferson de Moraes Correia
Técnico Administrativo
Lenildo de Almeida
Sociedade Civil
Mabel Régila Bernardino Santos
Sociedade Civil
Rebeca Santos Araújo (TGA)
Discente
Samuel Felipe Guimarães (BAD)
Discente
Silce Adeline D. Guassi Signorelli
Docente
3.Mandato da CPA/SRQ atual. Segundo a Resolução 107/2018, artigo 8º, parágrafo 1º, o
mandato dos membros das CPA’s é de dois anos, sendo permitida uma recondução. A Portaria
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em vigência (Portaria SRQ 00128/2019) substituiu a Portaria SRQ 0060 de 13/05/2021. Os
membros da CPA/SRQ concordaram em sugerir que a nova Portaria determine que o mandato da
atual Equipe finalize em 30/04/2022, permitindo que: a)a equipe atual finalize o Relatório da
Avaliação de 2021 em março de 2022 e, b)promova o processo eleitoral para a próxima gestão
da CPA/SRQ, com a possibilidade dos membros atuais se candidatarem se desejarem.
4.Outros assuntos. Não houve outros assuntos.
Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada e a confecção da ata foi realizada pelo
Presidente da Comissão que enviou para apreciação pelos membros da CPA/SRQ para eventuais
contribuições.
Lista de Presença da Reunião virtual da CPA de 07/05/2021
Item
Componentes (Portaria SRQ 0128/2019)
Registro
01
Alberto Paschoal Trez (Presidente; repres. docente)
Presente
02
Gabriel Vasquinho Ferrari (repres. discente, LCB)
Presente
03
Jeferson de Moraes Correia (repres. técnico administrativo)
Presente
04
João Vitor Ferreira (TVE)
Ausência justificada
Lenildo
de
Almeida
(representante
da
Sociedade
Civil)
05
Ausência justificada
06
Mabel Régila Bernardino Santos (repres. discente, BAD)
Ausência justificada
Rebeca Santos Araújo (repres. discente TGA)
07
Presente
08
Samuel Felipe Guimarães (repres. discente, BAD)
Presente
Silce Adeline D. Guassi Signorelli (representante docente)
09
Presente

Item
01

Convidado

Registro

Giovanni Fatobene (TVE)

Presente

REGISTRO DE PRESENÇA NA PLATAFORMA FCC em 07/05/2021
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