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Ata da reunião da Comissão Própria de Avaliação, realizada às quatorze horas e seis minutos do dia 1 
um de julho de 2020. A reunião foi realizada por videoconferência, devido à suspensão, pela UFABC, 2 
das atividades acadêmicas e administrativas, em decorrência da pandemia ocasionada pela COVID-3 
19; foi presidida pela professora Carolina Gabas Stuchi e contou com a presença dos seguintes 4 
membros: Maria Luiza Levi Pahim, representante docente; Priscila Benitez, representante docente; 5 
Vitor Vieira Vasconcelos, representante docente; Ana Beatriz Paes Cioffi, representante discente da 6 
graduação; Miguel Mira Fonseca, representante discente da graduação; Rail Ribeiro Filho, 7 
representante técnico-administrativo; Débora Cristina Coelho, representante discente da graduação; 8 
Silas Araújo Leite de Oliveira, representante técnico-administrativo; Mirtes Ribeiro Junior, 9 
representante técnico-administrativo. Convidados: Rodrigo Müller Camatta, técnico-administrativo 10 
da Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLADI). Dando início à 11 
reunião, com os informes: Deliberações: 1) Aprovação da Ata da II Reunião Ordinária de 2020, 12 
realizada no dia 29 de abril de 2020: Aprovada por unanimidade. 2) Aprovação da Ata da II Reunião 13 
Extraordinária de 2020, realizada no dia 28 de maio de 2020: Aprovada por unanimidade. 3) 14 
Definição dos próximos eixos a serem avaliados e integração dos questionários. Rodrigo Camatta 15 
informa que a melhor alternativa seria manter a vinculação dos questionários da CPA com os da 16 
PROPLADI, no entanto ele aponta que caso haja a necessidade de se enviar os questionários da CPA 17 
ainda este ano então a alternativa seria a desvinculação, pois ainda não se sabe quando que será o 18 
período de matrícula. Informação essa que é corroborada por Rail, ele ainda salienta que a melhor 19 
possibilidade seria aplicar o questionário da CPA vinculado a fim de ter maior eficiência. Maria Luiza 20 
Levi alerta que caso as datas dos questionários sejam diferentes das dos anos anteriores afetariam os 21 
critérios de comparabilidade seriam afetados. Professora Carolina pondera que ao se analisar o 22 
contexto atual de ensino remoto, as questões atuais perdem o nexo, pois elas foram desenhadas para 23 
um contexto de aulas presenciais. Professora Carolina ressalta que no ano de 2019 foram avaliados 24 
dois eixos que foram: 1) Planejamento e Avaliação Institucional e 2) Desenvolvimento Institucional; 25 
ainda relembra que a cada triênio devem ser avaliados todos os 5 eixos. Rail sugere que seja criado um 26 
grupo de trabalho para pensar e discutir sobre as questões do eixo de Políticas de Gestão. Professora 27 
Carolina salienta que o eixo de Políticas Acadêmicas somente poderá ser avaliado após a definição do 28 
Quadrimestre Suplementar, por isso o eixo de Políticas de Gestão seria mais simples de ser aplicado 29 
agora. Sugestão essa que é aprovada por todos. Os integrantes do Grupo de Trabalho para desenvolver 30 
o eixo de Políticas de Gestão são: Carolina Gabas Stuchi, Miguel Mira Fonseca e Rail Ribeiro. A 31 
próxima reunião fica agenda entre os dias 10 e 14 de agosto de 2020. Nada mais havendo a declarar, 32 
professora Carolina deu por encerrada a reunião, da qual eu, Lucas José Presotto Guimarães, lavrei a 33 
presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.  34 
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