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AUSÊNCIA

 JUSTIFICADA

 

A.  Informes Gerais:

Conforme socializadas previamente com os demais membros da CPA local, as pautas

da reunião seguem abaixo:

1. Informes gerais da CPA local;

2. O que ocorrer.

 

B. Ordem do dia 

1. Informes Gerais

Ao dia 13 de dezembro de 2021, às 09h00min, iniciou-se a reunião da CPA Local do Campus Serrinha.

Daianne cumprimentou os membros presentes e apresentou as pautas da Reunião. Mencionou as

datas de inscrição dos candidatos para compor as CPAs Locais dos Campi do IF Baiano, a citar: entre 16

e 19 de novembro de 2021 e eleições, ocorridas no dia 03 de dezembro. Falou sobre a baixa adesão,

uma vez que houveram apenas dois inscritos para todo o IF Baiano (um do Campus Guanambi e um do

Campus Santa Inês). Daianne sinaliza que a baixa adesão pode ter sido pelo fato do período curto as

inscrições, do momento remoto e da própria necessidade de criar ainda uma cultura mais densa de



autoavaliação e o papel da CPA a nível interno e externo.

Explicou que, devido a isso, conforme previsto no Regimento das CPAs em vigor, na ausência de

candidatos, a Direção Geral de cada Campus deve fazer a indicação dos membros para compor a nova

comissão local. Nesse sen do, sinalizou que a CPA pode fazer um levantamento de pessoas

interessadas em atuar na comissão, para que no início do próximo ciclo os membros já tenham sido

indicados pela Direção Geral e a portaria tenha sido  atualizada, agilizando o início dos trabalhos.

Maria Aparecida Sinalizou que vai completar 2 anos na CPA do campus e que teria interesse de

con nuar, mas ainda na condição de suplente. Sinalizou que tentou se inscrever, mas que enfrentou

problemas com a instabilidade do e-mail, além do curto prazo para as inscrições. Portanto, não

conseguiu fazer a inscrição a tempo.

Daianne agradeceu e mencionou que o prazo dela como membro, assim como o de Le cia,

completaria os 4 anos em abril de 2022.

Maria Aparecida  sinalizou que mobilizou alguns estudantes e indicaria o nome de uma estudante de

coopera vas, Rhanes Souza Virgílio, para compor o quadro de estudantes, e que seria fundamental ter

um estudante de biologia. Destacou ainda a necessidade dos representantes docentes também serem

um de cada colegiado, e que ela poderia representar o colegiado de Biologia.

Daianne falou que entraria em contato com a professora Suellen Nascimento, que já havia feito parte

da CPA enquanto docente suplente antes de Maria Aparecida, para saber se ela teria interesse em

contribuir novamente enquanto membro da CPA local. Maria Aparecida indicou o nome de Brenda

Grazielle como membro TAE, mencionando também que ela poderia contribuir bastante se pudesse

também fazer parte da CPA Central. Daianne agradeceu pelas sugestões.

Daianne sinalizou que iria enviar o Check list da CPA para que os membros dessem a confirmação final

e ela pudesse enviar para a gestão do Campus. Também destacou que, após o contato com as pessoas

mencionadas sobre o interesse em par cipar da CPA local, enviaria e-mail para a DG para a indicação

de novos membros.

2. O que ocorrer.

Maria Aparecida sinalizou para a importância de atualizar as atas e demais documentos da CPA, a fim

de disponibilizar na página da CPA local.

Não havendo mais nada a tratar, eu, Daianne Le cia Moreira Sampaio, lavrei a presente ata que, após

lida e achada conforme, será assinada eletronicamente no SUAP pelos presentes.
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