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Ata da V reunião ordinária da Comissão Própria de Avaliação, realizada às quatorze horas e nove 1 
minutos do dia sete de novembro de dois mil e vinte e dois. 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; Janaína Mendes Pereira da Silva, 5 
representante discente da pós-graduação; Lígia Lopes Gomes, representante técnico-administrativa e 6 
Vitor Vieira Vasconcelos, representante docente. Apoio administrativo: Maria Cleusa Bastos 7 
Pereira, Assistente em Administração da Secretaria-Geral. Dando início à reunião, com os informes : 8 
1) Professor José Fernando consultou a Reitoria sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional 9 
(PDI) que encerrará em 2022; no planejamento da CPA existe a ideia de que os dados da CPA devem 10 
subsidiar o grupo que irá discutir o próximo PDI. A Reitoria prorrogará o atual PDI até o final de 11 
2023 e no Congresso da UFABC, que ocorrerá amanhã, será discutida a composição do grupo que 12 
será formado para elaborar o próximo PDI. Guilherme acrescenta que no Congresso serão discutidas 13 
as ideias e estratégias para elaboração do próximo PDI. 2) A CPA tem um membro nativo na 14 
estrutura de Governança dos Observatórios da UFABC; professor José Fernando consultou a Reitoria 15 
a respeito e ela respondeu que isso ainda será estabelecido.  3) Professor José Fernando terá uma 16 
reunião amanhã com a Agência de Inovação da UFABC (InovaUFABC), pois a equipe da Inova quer 17 
usar os formulários da CPA para coletar informações dos discentes e docentes. Deliberações: 1) 18 
Estratégias de coleta de dados para o relatório 2023: Professor José Fernando propõe a construção 19 
de uma agenda de trabalho para a elaboração dos questionários que coletarão os dados que comporão 20 
o Relatório de Autoavaliação que será entregue em março de 2023 . Professor José Fernando sugere 21 
institucionalizar o envio do questionário da CPA aos docentes, pois o envio por e -mail, 22 
aparentemente, não favorece a adesão e consequentemente causa um baixo número de respostas. 23 
Professor Vitor considera que aumentar o número de respostas pode contribuir para um resultado 24 
enviesado, pois algumas pessoas respondem “de qualquer jeito”, ao passo que a quantidade obtida 25 
atualmente (cerca de 27% de respondentes do total de docentes da UFABC) dá um resultado mais 26 
confiável, pois se refere a uma amostra que responde às questões com mais cuidado; ademais, no ano 27 
passado foram utilizados os dados já coletados pela ProGrad, porém não foram utilizados os dados da 28 
ProPG e não foram coletadas as opiniões das pessoas em relação à UFABC, o que também é 29 
importante; dessa forma seria importante a aplicação dos questionários esse ano. Lígia sugere a 30 
escolha dos temas que serão avaliados nessa reunião e recomenda a utilização de técnicas variadas 31 
para obter esses dados. Professor José Fernando sugere que sejam avaliadas as dimensões: 1) 32 
Comunicação com a Sociedade, 2) Políticas de Pessoal, 3) Organização e Gestão Institucional, 4) 33 
Sustentabilidade Financeira e 5) Infraestrutura Física. Lígia sugere que os temas sejam distribuídos 34 
entre os membros e Janaína se dispõe a trabalhar no item 1,  juntamente com a Maria de Fátima; 35 
Guilherme se propõe a trabalhar no item 4; professor Vitor trabalhará no item 5 e Lígia no item 3. 36 
Nada mais havendo a declarar, Professor José Fernando deu por encerrada a reunião, da qual eu, 37 
Janine Santos Tonin Targino, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.  38 
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