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Ata da reunião da Comissão Própria de Avaliação, realizada às quatorze horas e seis minutos do dia 1 
quatorze de outubro de dois mil e vinte. A reunião foi realizada por videoconferência, devido à 2 
suspensão, pela UFABC, das atividades acadêmicas e administrativas, em decorrência da pandemia 3 
ocasionada pela COVID-19; foi presidida pela professora Carolina Gabas Stuchi e contou com a 4 
presença dos seguintes membros: Priscila Benitez, representante docente; Ana Beatriz Paes Cioffi, 5 
representante discente da graduação; Miguel Mira Fonseca, representante discente da graduação; Rail 6 
Ribeiro Filho, representante técnico-administrativo. Ausências justificadas: Maria Luiza Levi Pahim, 7 
representante docente; Silas Araújo Leite de Oliveira, representante técnico-administrativo e Vitor 8 
Vieira Vasconcelos, representante docente. Convidados: Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, 9 
servidora técnico-administrativa da Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 10 
(ProPlaDI) e Rodrigo Müller Camatta, servidor técnico-administrativo da ProPlaDI. Dando início à 11 
reunião, com os informes: Professora Carolina informa que o Rail, representando os técnicos 12 
administrativos do ConsEPE, e ela, representando a CPA, fazem parte da Comissão de Avaliação do 13 
Quadrimestre Suplementar. Deliberações: 1) Aprovação da Ata da III Reunião Extraordinária de 14 
2020, realizada no dia 13 de agosto de 2020: Aprovada com alterações. 2) Nomeação de um novo 15 
vice-coordenador para a CPA: Professora Carolina informa que o professor Vitor se encontra em 16 
afastamento internacional e questiona se seria adequada a nomeação de um novo vice-coordenador 17 
nesta reunião, considerando que há apenas quatro candidatos disponíveis. Rail opina que a CPA pode 18 
ficar sem vice-coordenador neste momento. Miguel se coloca à disposição e a Comissão decide remeter 19 
o assunto à próxima reunião com um número maior de membros. 3) Prorrogação dos mandatos da 20 
Profa. Priscila Benitez e do Rail Ribeiro Filho. Janine relata que o mandato do Rail e da professora 21 
Priscila terminará em 31 de março e os novos membros terão que assumir a partir de 01 de abril; 22 
entretanto, o Reitor recomendou que as comissões optem por prorrogar os mandatos de seus membros 23 
nesse período ao invés de realizar um processo eleitoral. Professora Carolina explica que o Regimento 24 
Interno da CPA estabelece que a composição da Comissão seja renovada sempre de forma parcial, de 25 
modo que permaneçam membros antigos junto com os novos, a fim de preservar a memória da 26 
Comissão; há a possibilidade de realização de um processo eleitoral no momento, porém os mandatos 27 
do Rail e da professora Priscila poderiam ser prorrogados. Rail sugere que os mandatos sejam 28 
prorrogados por mais um ano e todos concordam. 4) Discussão das questões a serem aplicadas pela 29 
ProPlaDI no Perfil do Aluno. Maria Isabel explica que a ProPlaDI refez uma parte do questionário do 30 
perfil discente para adequá-lo ao momento atual de ensino remoto; será discutido na próxima reunião 31 
de Pró-Reitores, que será realizada no dia 19 de outubro, se o questionário será aplicado em novembro 32 
e se o preenchimento será obrigatório para a realização da matrícula. Rodrigo complementa que sendo 33 
obrigatório ou não, o questionário do perfil discente poderá ser aplicado em conjunto com o da CPA e 34 
pede que as questões sejam enviadas para a ProPlaDI até o dia 31 de outubro. Rail se preocupa com a 35 
vinculação do questionário à matrícula, pois é sabido que muitos alunos, nesse atual momento, não 36 
fizeram a matrícula e Isabel se compromete a levar essa questão à reunião dos Pró-Reitores. Miguel 37 
propõe que seja realizada uma campanha de divulgação da CPA antes da aplicação dos questionários 38 
e professora Carolina acrescenta que isso pode ser solicitado à Assessoria de Comunicação e Imprensa 39 
(ACI) da UFABC. Professora Carolina pondera que mesmo que o número de respondentes venha a ser 40 



 

2 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André – SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7637 

falecomacpa@ufabc.edu.br 

menor, há outros questionários em circulação na UFABC que poderão fornecer dados importantes para 41 
o relatório da CPA. Professora Carolina propõe que o questionário da CPA seja aplicado em conjunto 42 
com o do perfil discente, independentemente de ser ou não vinculado à matrícula e todos concordam 43 
com esse encaminhamento. Rail pergunta se as visitas do Ministério da Educação (MEC) serão 44 
retomadas ao que Isabel responde que o MEC está elaborando um protocolo de retomada das visitas 45 
às universidades que já tinham processos em andamento, o que não é o caso da UFABC. Nada mais 46 
havendo a declarar, professora Carolina deu por encerrada a reunião, da qual eu, Janine Santos Tonin 47 
Targino, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.   48 
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