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Ata da reunião ordinária da Comissão Própria de Avaliação, realizada às quatorze horas e seis 1 
minutos do dia sete de fevereiro de dois mil e vinte e três. A reunião foi realizada por 2 
videoconferência e foi presidida pelo professor José Fernando Queiruga Rey, representante docente e 3 
coordenador da Comissão, e contou com a presença dos seguintes membros: Guilherme Afonso 4 
Gomes dos Santos, representante técnico-administrativo; Lígia Lopes Gomes, representante técnico-5 
administrativa e Rail Ribeiro Filho, representante técnico-administrativo. Apoio administrativo: 6 
Janine Santos Tonin Targino, Assistente em Administração da Secretaria-Geral. Dando início à 7 
reunião, com as deliberações: 1) Relatório de Autoavaliação Institucional 2023: Professor José 8 
Fernando sugere extrair informações para o relatório do questionário aplicado pela Pró-Reitoria de 9 
Planejamento e Desenvolvimento Institucional (ProPlaDI) aos discentes da graduação, porém a CPA 10 
deve desenvolver as questões a serem aplicadas aos docentes e aos técnicos administrativos. 11 
Guilherme considera que o prazo está apertado para aplicação do questionário através do 12 
LimeSurvey, pois devem ser realizados vários testes antes de enviar as questões aos respondentes; 13 
professor Fernando sugere utilizar os questionários já aplicados pela CPA como ponto de partida e 14 
enquanto isso, trabalhar na redação do relatório, construir um formulário com as questões a serem 15 
aplicadas junto à comunidade e checar quais são as áreas que têm relação com as dimensões a serem 16 
avaliadas e aplicar questões específicas voltadas para esses grupos; após essa fase de coleta de dados, 17 
a Comissão deverá trabalhar na construção do relatório e depois fará a checagem final para concluir o 18 
texto definitivo. Professor Fernando propõe que as informações sejam reunidas e os dados sejam 19 
coletados até o final de mês e nos primeiros dias de março a Comissão deverá construir o relatório. 20 
Lígia sugere realizar um questionário voltado aos membros dos conselhos deliberativos da UFABC; 21 
dessa forma, é possível fazer uma comparação entre o perfil dos discentes e dos membros dos 22 
conselhos. A próxima reunião fica agendada para o dia 17 de março, às 16 horas. Nada mais havendo 23 
a declarar, Professor José Fernando deu por encerrada a reunião, da qual eu, Janine Santos Tonin 24 
Targino, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.  25 
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