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ATA Nº 002/2021/CPA 

 

 
Ata da reunião ordinária da Comissão Própria de Avaliação, realizada às quatorze horas e seis minutos 1 
do dia dez de junho de dois mil e vinte e um. A reunião foi realizada por videoconferência, devido à 2 
suspensão, pela UFABC, das atividades acadêmicas e administrativas presenciais, em decorrência da 3 
pandemia ocasionada pela COVID-19; foi presidida pela professora Carolina Gabas Stuchi e contou 4 
com a presença dos seguintes membros: Priscila Benitez, representante docente; Maria Luiza Levi 5 
Pahim, representante docente; Ana Beatriz Paes Cioffi, representante discente da graduação; Rail 6 
Ribeiro Filho, representante técnico-administrativo e Silas Araújo Leite de Oliveira, representante 7 
técnico-administrativo. Ausências justificadas: Vitor Vieira Vasconcelos, representante docente. 8 
Apoio administrativo: Lucas José Presotto Guimarães, assistente em administração da Secretaria-9 
Geral. Dando início à reunião, com os informes: 1) Apresentação do Relatório de Autoavaliação 10 
Institucional da CPA nas reuniões das Comissões de Graduação (CG), de Pós-Graduação (CPG), de 11 
Pesquisa (CoPes) e do Comitê de Extensão e Cultura (CEC). Professora Carolina pede que os membros 12 
relatem como foram suas participações nas reuniões das Comissões da Universidade e inicia relatando 13 
o que foi discutido na CPG. Foi aprovada a Resolução CPG 72/2021 que cria um processo de avaliação 14 
dos Programas de Pós-Graduação, por exigência da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 15 
Nível Superior (CAPES) e a CPA foi convidada a participar; professora Carolina sugere que seja feito 16 
um trabalho conjunto com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG) semelhante ao que é feito com a 17 
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (ProPlaDI). Houve um crescimento no 18 
número de cursos de pós-graduação e, consequentemente, no número de alunos; professora Carolina 19 
observou que, ao longo dos últimos três anos, o perfil dos alunos da Pós-Graduação mudou, o que não 20 
permite a comparação entre os três anos e demandará novos esforços na análise dos dados. Por algum 21 
motivo, não foi inserido o perfil dos alunos da Pós-Graduação no relatório da CPA; dessa forma, seria 22 
adequado a Comissão realizar uma retificação do relatório atual. Foi falado também sobre a dificuldade 23 
que é para a CPA, que precisa obedecer à legislação do SINAES, enquadrar sua avaliação ao que é 24 
exigido pela CAPES. Outro ponto apresentado na CPG foi que o questionário da CPA não diferencia 25 
a percepção dos docentes e dos técnicos administrativos em relação às áreas de ensino, pesquisa e 26 
extensão da graduação e da pós-graduação. Professora Carolina informa que o relatório foi enviado ao 27 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) e ao Conselho Universitário (ConsUni), porém 28 
o Reitor fez uma breve apresentação do Relatório e informou aos conselheiros que caso tenham algum 29 
destaque a fazer, poderia ser feito nas próximas reuniões de ambos os conselhos. Rail relata que na CG 30 
ele procurou ressaltar a gestão atual da CPA e seu Plano de Trabalho; professora Carolina diz que em 31 
uma reunião anterior da CG, foi discutido um relatório da Auditoria Interna que demandava que os 32 
indicadores dos relatórios anuais da CPA pudessem gerar um acompanhamento permanente e 33 
questiona se foi dado algum encaminhamento para essa demanda; professora Maria Luiza responde 34 
que está faltando a realização de um trabalho em conjunto com a Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) 35 
justamente para atender essa demanda. Silas relata que na CoPes uma conselheira mencionou a 36 
Resolução da CPG sobre a avaliação dos Programas de Pós-Graduação e ele colocou a CPA à 37 
disposição para trabalhar em conjunto com a ProPG e a ProPes. Professora Carolina conclui que as 38 
próximas demandas da CPA são a) incluir o perfil discente da pós-graduação, através de uma 39 
retificação no relatório e Rail sugere não retificar o relatório e sim, criar um documento anexo e todos 40 
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concordam e b) convidar os coordenadores das demais Comissões para participar das reuniões da CPA. 41 
Deliberações: 1) Aprovação da Ata da I Reunião Ordinária de 2021, realizada no dia 25 de fevereiro 42 
de 2021: Aprovada por unanimidade. 2) Aprovação da Ata da I Reunião Extraordinária de 2021, 43 
realizada no dia 29 de março de 2021. Aprovada por unanimidade. 3) Planejamento do próximo 44 
questionário de Autoavaliação Institucional. Professora Carolina explica que além de planejar o 45 
próximo questionário, a Comissão deve planejar como será o novo ciclo avaliativo, para que seja feita 46 
uma transição tranquila, considerando que haverá troca de membros no próximo ano; deve ser 47 
considerado também que, talvez no segundo semestre será ofertado um ensino híbrido aos alunos. Caso 48 
a ProPlaDI retome a questão dos Observatórios, a CPA poderá iniciar o novo ciclo avaliando o eixo 49 
Desenvolvimento Institucional. Silas opina que considera que seria importante realizar no momento 50 
de ensino remoto a avaliação da Dimensão Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão, o que 51 
possibilitaria ter o registro de como elas foram conduzidas nesse momento. Professora Maria Luiza 52 
questiona se a única forma de avaliação disponível é a aplicação de questionários e considera 53 
importante a integração da CPA com as avaliações já realizadas pela ProGrad e sugere que no Eixo 54 
Planejamento e Avaliação Institucional seja feito um mapeamento das avaliações existentes. Rail 55 
considera que agora é o momento ideal para avaliar as Políticas Acadêmicas e sugere também a 56 
avaliação dos eixos Políticas de Gestão e Infraestrutura Física e a realização dos grupos focais. 57 
Professora Priscila também sugere trabalhar o Eixo Políticas Acadêmicas e considera muito importante 58 
trabalhar o Dimensão Comunicação com a Sociedade, pois a UFABC passou a ser mais conhecida na 59 
região após a construção do hospital de campanha; dessa forma, seria importante ter uma forma de 60 
divulgação da importância da Universidade para a vida da população; ademais poderiam ser utilizados 61 
vários instrumentos de pesquisa em conjunto. Ana Beatriz também sugere trabalhar o Eixo Políticas 62 
Acadêmicas, a fim de verificar como isso foi trabalhado durante o ensino remoto, juntamente com a 63 
Dimensão Responsabilidade Social da Instituição e deixar o eixo Infraestrutura Física para depois. 64 
Professora Carolina concorda em trabalhar o Eixo Políticas Acadêmicas e isso pode ser feito através 65 
do mapeamento dos processos avaliativos, conforme já sugerido pela professora Maria Luiza, contando 66 
com o apoio técnico da ProPlaDI ou da ProGrad e concorda também com o que foi sugerido pela Ana 67 
Beatriz. Professora Maria Luiza sugere verificar o que será feito pela ProGrad e realizar uma “avaliação 68 
da avaliação”. Professora Carolina conclui, então, que será trabalhado o Eixo Políticas Acadêmicas, 69 
através do mapeamento das avaliações existentes e entrará em contato com a ProPlaDI e ProGrad para 70 
buscar apoio técnico. 4) Realização de processo eleitoral para escolha dos novos membros da CPA. 71 
Professora Carolina propõe a realização de eleição para substituição da professora Priscila e do Rail, 72 
cujos mandatos foram prorrogados no ano passado, e dos discentes da graduação e da pós-graduação, 73 
e a prorrogação dos mandatos dos demais membros, a fim de evitar a troca total da Comissão; propõe 74 
também a consulta jurídica sobre a legalidade desse procedimento. Nada mais havendo a declarar, 75 
professora Carolina deu por encerrada a reunião, da qual eu, Janine Santos Tonin Targino, lavrei a 76 
presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.   77 
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