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Ata da reunião ordinária da Comissão Própria de Avaliação, realizada às dezesseis horas e sete 1 
minutos do dia quatro de novembro de dois mil e vinte e um. A reunião foi realizada por 2 
videoconferência, devido à suspensão, pela UFABC, das atividades acadêmicas e administrativas 3 
presenciais, em decorrência da pandemia ocasionada pela COVID-19; foi presidida pela professora 4 
Carolina Gabas Stuchi e contou com a presença dos seguintes membros: Maria Luiza Levi Pahim, 5 
representante docente; Vitor Vieira Vasconcelos, representante docente; Miguel Mira Fonseca, 6 
representante discente da graduação; Rail Ribeiro Filho, representante técnico-administrativo e Silas 7 
Araújo Leite de Oliveira, representante técnico-administrativo. Apoio administrativo: Janine Santos 8 
Tonin Targino, assistente em administração da Secretaria-Geral. Dando início à reunião, com os 9 
informes: Professora Carolina informa que a CPA submeteu ao ConsUni a alteração do Regimento 10 
Interno da CPA de membros individuais para chapas. Após aprovada essa alteração, será aberto o 11 
processo eleitoral para duas vagas para técnicos administrativos, uma para docente, uma para 12 
discente da graduação e uma para discente da pós-graduação. Além disso, haverá a prorrogação por 13 
mais um ano dos mandatos da professora Maria Luiza, da professora Carolina e do professor Vitor, 14 
da Ana Beatriz e do Silas. Professora Carolina solicita aos membros um trabalho mais ostensivo de 15 
divulgação do processo eleitoral; ademais, quando os novos membros assumirem, poderá ser eleita 16 
uma nova coordenação. Deliberações: 1) Aprovação da Ata da III Reunião Ordinária de 2021, 17 
realizada no dia 17 de agosto de 2021: Aprovada por unanimidade. 2) Relatório de Autoavaliação 18 
Institucional 2021-2022. Professora Carolina explica que na reunião anterior foi decidido que será 19 
abordado no próximo relatório o eixo Políticas Acadêmicas sem a aplicação de questionário, mas 20 
com a utilização das avaliações realizadas por outras áreas; a partir disso, foram realizadas duas 21 
reuniões de trabalho, uma com a ProGrad, a ProPG e a ProAP e a outra somente com a ProGrad. A 22 
partir dessas conversas, professora Carolina deseja solicitar à ProAP informações sobre as ações 23 
realizadas acerca do acesso e permanência dos alunos atendidos pelas políticas afirmativas da 24 
UFABC. Na reunião realizada apenas com a ProGrad, foram compartilhados os dados das avaliações 25 
das disciplinas, entretanto, a partir de 2020, não existem dados das avaliações respondidas pelos 26 
docentes e Carolina propõe que esse questionário seja enviado no momento da realização da 27 
avaliação das disciplinas do terceiro quadrimestre. Rail explica que provavelmente os questionários 28 
não foram enviados aos docentes e concorda com o envio deles agora. Silas questiona se a ProAP, 29 
assim como a ProGrad, possui uma base dados e professora Carolina responde que sim. Professor 30 
Vitor explica que as avaliações das disciplinas feitas pela ProGrad mudam a cada questionário 31 
aplicado, o que dificulta a comparação das questões e questiona se serão utilizados os dados de 2019. 32 
Professora Carolina esclarece que os dados de 2019 e 2020 podem ser usados para efeitos de 33 
comparação da qualidade de ensino antes e após o ensino remoto. Rail sugere que o relatório seja 34 
focado nos dados consolidados da avaliação dos cursos referentes a 2019 (relatório síntese) e 35 
professor Vitor acrescenta que em 2020 a quantidade de respostas “não tem como avaliar” aumentou 36 
muito, e essa resposta normalmente é dada pelos estudantes que desistem do curso e os que 37 
realmente responderam deram apenas avaliações positivas; esse é mais um ponto de dificuldade de 38 
comparação dos dados do ensino presencial com o ensino remoto. Professora Carolina propõe utilizar 39 
o relatório síntese de 2019 (dados consolidados), as avaliações do Quadrimestre Suplementar (QS) de 40 
2020 e dos dois primeiros QSs de 2021, o questionário a ser aplicado aos docentes, e os dados da 41 
ProAP. Professora Carolina e Rail vão trabalhar com os dados da ProAP e da Comissão do QS; Silas 42 
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irá trabalhar no relatório síntese de 2019 no tocante ao que a CPA responde aos órgãos de controle 43 
(Auditoria Interna) e professor Vitor, professora Maria Luiza e Miguel irão analisar as planilhas.  44 
Todos concordam com esses encaminhamentos. Nada mais havendo a declarar, professora Carolina 45 
deu por encerrada a reunião, da qual eu, Janine Santos Tonin Targino, lavrei a presente ata, que foi 46 
lida e aprovada por todos os presentes.   47 
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