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ATA DE REUNIÃO 

2ª Reunião - 2015 24/03/2015 Sala 1 – Cefor 9h30 às 11h30 

 
1. Participantes 

 

Nome Representação 

André Sathler Guimarães - 

Gustavo Silva de Salles Cefor 

Juliana França Marinho Corpo discente 

Luiz Mário Ribeiro Silva Egressos 

Pedro Koshino Sociedade civil 

Ricardo Senna Guimarães Corpo técnico-administrativo 

Obs.: Nesta reunião não houve representação do Corpo docente. 
 

2. Pauta 

 
1. Aprovação da ata da reunião anterior, realizada em 12/03/2015. 

2. Discussão e aprovação do Relatório de Autoavaliação Institucional do Cefor – 2014, para envio ao 
MEC até 31/3/2015. 

3. Estabelecimento de cronograma de reuniões para o ano de 2015. 

 
3. Encaminhamentos e decisões 

 
1. A ata da reunião anterior foi aprovada sem ressalvas. 

2. O Relatório de Autoavaliação Institucional do Cefor – 2014 foi projetado em tela para leitura e 
acompanhamento dos presentes. Foi percorrido todo o conteúdo do Relatório, com alguns 
ajustes sendo feitos simultaneamente e outros anotados para redação posterior. As sugestões se 
concentraram nos seguintes pontos: incluir informações da infraestrutura existente no Cefor, 
inserir os períodos a que se referem os dados apresentados no item “O Programa de Pós-
Graduação em números”, ajustar e tornar genérica a apresentação dos comentários livres da 
avaliação de cursos e elaborar texto de conclusão do Relatório. As demais sugestões se referiram 
a correções de forma e ajustes de redação. Com a realização dos ajustes propostos, os 
componentes da CPA registram como aprovado o Relatório de Autoavaliação Institucional do 
Cefor – 2014 para encaminhamento ao MEC até 31 de março de 2015. Ficou, ainda, acordado que 
cada membro receberá, por e-mail, uma cópia do arquivo do Relatório, em formato PDF, após o 
envio. Além disso, o Relatório será disponibilizado na página do Programa na internet/intranet 
(www.camara.leg.br/posgraduacao). 

3. O cronograma definitivo de reuniões para o ano 2015 será estabelecido após a definição de plano 
de trabalho da CPA. Foram apresentadas sugestões iniciais para elaboração desse plano, tais 
como:  

• é função da CPA acompanhar cada etapa de avaliação realizada pelo Programa de Pós-
Graduação, que deverá ser apresentada nas reuniões na medida em que ocorrerem; 

• as informações sobre avaliação disponibilizadas na página do Programa na internet/intranet 
(www.camara.leg.br/posgraduacao) serão orientadas e apreciadas pela CPA; 

• a CPA deverá exercer o papel de contribuir para o esforço de recredenciamento do Programa 
ao longo do tempo, ajustando paulatinamente a metodologia de avaliação às exigências da 
avaliação institucional do MEC;  
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4. Ficou decidido que todos os componentes devem se esforçar para comparecer às reuniões ou, 
pelo menos, que a representação de cada segmento esteja presente com um dos seus 
representantes. Esse ajuste deverá ser feito diretamente pelos representantes de cada segmento. 

 

4. Próxima reunião 

 
Será realizada no dia 5/5/2015 (terça-feira), das 9h30 às 11h30, no Cefor, com a seguinte pauta: 

• discussão do Parecer CNE/CES nº 295/2013, que estabelece o instrumento de avaliação para 
credenciamento e recredenciamento das escolas de governo. O arquivo será enviado aos 
componentes por e-mail. 

• apresentação do conteúdo sobre avaliação disponibilizado na página do Programa na 
internet/intranet (www.camara.leg.br/posgraduacao). 

• estabelecimento de plano de trabalho e cronograma de reuniões da CPA. 

O presidente da CPA enviará convite aos componentes. 

 


