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ATA DE REUNIÃO 

4ª Reunião - 2015 16/06/2015 Sala 39 – Cefor 9h30 às 11h30 

 

1. Participantes 

 

Nome Representação 

Gustavo Silva de Salles (Presidente) Corpo diretivo 

Natércia Micheletti Viana Corpo técnico-administrativo 

Pedro Koshino Sociedade civil 

Raquel Braga Rodrigues Corpo diretivo 

Ricardo Senna Guimarães Corpo técnico-administrativo 

Obs.: Nesta reunião não houve representação do Corpo discente, do Corpo docente e dos Egressos. 
Reforça-se a solicitação que os representantes combinem a presença antecipadamente para que haja 
representação de todos os segmentos nas reuniões. 

A reunião contou, ainda, com as seguintes presenças: 

• André Sathler Guimarães – Coordenador do Programa de Pós-Graduação do Cefor, como 
palestrante do item 2 da pauta. 

• Alessandra Caballero Brügger Freitas – Especialista Sênior do ISC/TCU, coordenadora do projeto 
de credenciamento da instituição junto ao MEC. O convite à participação foi estendido à próxima 
reunião e às demais em que houver assunto de interesse. 

 

2. Pauta 

 
1. Apresentação de proposta de identidade visual da CPA pelo Núcleo de Criação de Mídias 

(Numid); 

2. Apresentação do PDI do Programa de Pós-graduação pelo Diretor da Coordenação de Pós-
Graduação André Sathler; 

3. Discussão do plano de trabalho da CPA. 
 

3. Encaminhamentos e decisões 

 
1. Tendo em vista que os representantes do Numid não estavam presentes no início da reunião, a 

pauta foi invertida. Acabou-se, ao final, devido ao adiantado da hora, decidindo-se transferir este 
item para a próxima reunião. 

2. André Sathler fez apresentação detalhada do PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) do 
Cefor, informando sua origem, a regulamentação pertinente e descrevendo todos os itens que o 
compõem. Iniciou traçando retrospectiva histórica da regulamentação da oferta de cursos de pós-
graduação pelas escolas de governo e do processo de credenciamento e recredenciamento. 
Explicou que a versão atual do PDI foi elaborada com o objetivo de compor o processo do Cefor 
no sistema e-MEC, aproveitando as discussões e definições que foram sendo concretizadas desde 
a criação da Copos e as conclusões do grupo responsável pela elaboração do PPI (Projeto 
Pedagógico Institucional) do Cefor, que estava em andamento. Diante das persistentes 
indefinições quanto à regulamentação, espera-se que o MEC possibilite breve abertura do e-MEC 
para que possam ser incluídas atualizações. Todos os itens de conteúdo do PDI foram detalhados 
e discutidos pelos presentes, dirimindo-se as dúvidas existentes. O grupo considerou a 
apresentação muito rica, contribuindo de forma importante para o estabelecimento do plano de 
trabalho da CPA. 
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3. Definiu-se que serão agendadas, pelo menos, duas reuniões ordinárias para o 2º semestre. Com o 
objetivo de ampliar o conhecimento dos componentes da CPA sobre as questões relativas ao 
Cefor e ao Programa de Pós-Graduação, decidiu-se que dois temas serão abordados na próxima 
reunião: o PPI do Cefor e o fluxo de avaliação do Programa. Além disso, foi reforçada a 
necessidade de cobrar participação dos componentes da CPA, de forma a garantir as 
representações nas reuniões. 

 

4. Próxima reunião 

 
Será realizada no dia 17/9/2015 (quinta-feira), das 14h30 às 18h, na sala 34 do Cefor, em conjunto 
com convidados da Coordenação de Pós-Graduação, com o objetivo de preparação para a visita do 
MEC. 
 
A seguinte pauta fica prorrogada para reunião posterior da CPA: 
 
1. Apresentação de proposta de identidade visual da CPA pelo Núcleo de Criação de Mídias (Numid); 

2. Apresentação do PPI do Cefor – Gustavo Salles; 

3. Apresentação do fluxo de avaliação e do caderno de avaliação do Programa de Pós-Graduação do 
Cefor – Ricardo Senna; 

4. Discussão do plano de trabalho da CPA. 

 
O presidente da CPA enviará convite aos componentes. 

 
 
 
 


