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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE AVALIAÇÃO CSA/FACOM DE 2019
Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às catorze horas,
na sala de reuniões 2 da Facom, sob a presidência do Prof. Bruno Barbieri de Pontes Cafeo,
reuniu-se a Comissão Setorial de Autoavaliação (CSA/Facom), cons tuída pela IS nº 80/2017Facom e alterada pela IS nº 105/2017-Facom, IS nº 81/2018 e IS nº 14/2019. Es veram
presentes os membros: Ana Karina Dourado Salina de Oliveira (docente), Fabio Iaione
(docente), Glauder Guimarães Ghinozzi (docente) e Marcos Paulo Massao Iseki (técnico
administra vo). Representante Discente: Wellington Evangelista Idino (graduação). Ausência
jus ﬁcada da membra Luciana Montera Cheung (docente). Ausência não jus ﬁcada do
representante discente Lucas Akayama Vilhagra (pós-graduação). O Presidente veriﬁcou a
existência de quórum e declarou aberta a reunião. A pauta constou dos itens: 1. Feedback da
elaboração do relatório: Os membros reportaram o andamento das a vidades de elaboração
do relatório. Veriﬁcou-se que em geral a avaliação deste ano perdeu qualidade em relação aos
anos anteriores. Os membros expuseram algumas constatações a respeito dos dados
analisados e propuseram mudanças ao instrumento de avaliação. 2. Data ﬁnal para
ﬁnalização do relatório: Sexta-feira (12/4) é o prazo ﬁnal para ﬁnalizar o relatório e no ﬁcar o
presidente da comissão. 3. Recebimento de dados pendentes: Alguns dados ainda não foram
entregues a CSA/Facom. Caso isso não ocorra até sexta-feira, os membros poderão inserir a
informação "Dados não recebidos até o prazo de conclusão do relatório", ou expressão
semelhante. Nada mais havendo para ser tratado, o Presidente encerrou a reunião às catorze
horas e vinte minutos, e, para constar, eu Marcos Paulo Massao Iseki, lavrei a presente ata,
que será assinada pelo Presidente da Comissão.
Campo Grande, 10 de abril de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Barbieri de Pontes Cafeo,
Presidente de Comissão, em 11/04/2019, às 07:47, conforme horário oﬁcial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veriﬁcador 1173222 e o código CRC 831BBCF5.
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