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ATA DE REUNIÃO 

5ª Reunião - 2015 17/09/2015 Sala 34 – Cefor 14h30 às 16h 

 

1. Participantes 

 

Nome Representação 

Gustavo Silva de Salles (Presidente) Corpo diretivo 

José Aparecido Carrilho Egressos 

Juliana França Marinho Corpo discente 

Ricardo Senna Guimarães Corpo técnico-administrativo 

Romiro Ribeiro Corpo docente 

Obs.: Nesta reunião não houve representação da sociedade civil. 

A reunião contou, ainda, com público ampliado de 19 servidores representantes de diversas áreas da 
Casa, bem como de Alessandra Caballero Brügger Freitas, Especialista Sênior do ISC/TCU, 
coordenadora do projeto de credenciamento da instituição junto ao MEC. 

 

2. Pauta 

 
1. A reunião foi convocada com a pauta específica de discussão do Instrumento para Avaliação 

Institucional Externa, que subsidia o ato de credenciamento e recredenciamento de Escolas de 
Governo para oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, tendo em vista a visita de comissão 
de avaliação do MEC prevista para o período de 6 a 10 de outubro de 2015. 

 

3. Encaminhamentos e decisões 

 
1. André Sathler iniciou a reunião explanando sobre o histórico da avaliação pelo MEC da pós-

graduação, para contextualizar os participantes. Em seguida, explicou os procedimentos básicos 
de uma visita de avaliação, informando a expectativa de que a comissão deve realizar reuniões 
específicas com os envolvidos com os cursos, a infraestrutura, a comunicação e os programas 
mantidos pela Câmara. Além disso, devem ser requeridas reuniões com a CPA, as direções do 
Cefor e da Câmara, alunos e professores. Esse cronograma de reuniões poderá ser montado após 
os primeiros contatos com os componentes da comissão. Solicitou a todos que estejam presentes 
no período da visita, ou que deixem os substitutos informados e preparados. 

2. Foram repassados vários itens do instrumento de avaliação, com explicação sobre o que foi 
informado em relatório elaborado pela Copos, que tipo de exigências serão avaliadas e quais as 
área serão responsáveis por informar os componentes da comissão. 

3. Ao final, ficou acertado que todos os presentes deverão preparar eventuais documentos ou 
relatórios que poderão ser apresentados à comissão durante a visita e que as dúvidas poderão ser 
direcionadas à Copos. 

 

1. Próxima reunião 

 
Será definida após a visita da comissão de avaliação do MEC. 
 
 


