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ATA Nº 003/2020/CPA 

 

 
Ata da reunião extraordinária da Comissão Própria de Avaliação, realizada às quatorze horas e onze 1 
minutos do dia treze de agosto de dois mil e vinte. A reunião foi realizada por videoconferência, 2 
devido à suspensão, pela UFABC, das atividades acadêmicas e administrativas presenciais, em 3 
decorrência da pandemia ocasionada pela COVID-19; foi presidida pela professora Carolina Gabas 4 
Stuchi e contou com a presença dos seguintes membros: Maria Luiza Levi Pahim, representante 5 
docente; Priscila Benitez, representante docente; Vitor Vieira Vasconcelos, representante docente; 6 
Ana Beatriz Paes Cioffi, representante discente da graduação; Miguel Mira Fonseca, representante 7 
discente da graduação; Rail Ribeiro Filho, representante técnico-administrativo; Silas Araújo Leite 8 
de Oliveira, representante técnico-administrativo. Dando início à reunião, com os informes: 1) 9 
Apresentação do Relatório de Autoavaliação Institucional nos Conselhos Superiores e nas 10 
Comissões de Graduação e Pós-Graduação (CG e CPG): professora Carolina informa que entrou em 11 
contato com os Conselhos Superiores solicitando a inclusão, na pauta das suas respectivas reuniões, a 12 
apresentação do Relatório de Autoavaliação Institucional; entretanto, a Divisão de Conselhos 13 
respondeu que a própria mesa faria um informe a respeito e encaminharia o relatório aos 14 
conselheiros. Em relação à CG e à CPG, essas comissões irão incluir uma apresentação da CPA em 15 
suas próximas reuniões. 2) Participação do professor Vitor na Comissão de Acompanhamento e 16 
Avaliação dos Estudos Continuados Emergenciais (ECE): professor Vitor relata que a comissão está 17 
na fase de avaliação dos resultados do quadrimestre passado e a perspectiva é elaborar um relatório 18 
antes de começar o Quadrimestre Suplementar. 3) Afastamento internacional do professor Vitor e 19 
nomeação de um novo vice-coordenador: professor Vitor informa que fará um pós-doutorado fora do 20 
país e ficará em afastamento internacional durante um ano a partir de quinze de setembro; dessa 21 
forma, sugere que seja nomeado um novo vice-coordenador; professora Carolina sugere que isso 22 
poderá ser decidido na próxima reunião, quando o afastamento já terá iniciado. 4) Avaliações 23 
Deliberações: 1) Aprovação da Ata da III Reunião Ordinária de 2020, realizada no dia 01 de julho 24 
de 2020: aprovada com alterações. 2) Comissão do Quadrimestre Suplementar: professor Vitor 25 
informa que será criada uma Comissão para avaliação do Quadrimestre Suplementar e um dos 26 
membros deve ser indicado pela CPA. Professora Carolina se coloca a disposição para participar 27 
dessa comissão, mas abre uma consulta para verificar se mais alguém tem interesse em participar. 28 
Todos concordam com a indicação da professora Carolina para essa comissão. 3) Proposta de 29 
questionários de avaliação: Professora Carolina relata que ela, Miguel e Rail fizeram uma proposta 30 
de questionário referente ao eixo Políticas de Gestão para ser aplicado junto com o questionário da 31 
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (ProPlaDI), caso ela decida pela sua 32 
aplicação. Rail explica que a Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) fará as avaliações de disciplinas 33 
normalmente e Miguel e Ana Beatriz acrescentam que já responderam essa avaliação, porém sem a 34 
obrigatoriedade de responder ao questionário para a realização da matrícula. Miguel explica que 35 
acrescentou ao último questionário sobre Políticas de Gestão a pergunta: “Você está realizando suas 36 
atividades majoritariamente de forma presencial ou remota?”, porém os demais decidiram por retirar 37 
essa questão, considerando que praticamente todos os membros da universidade (alunos, docentes e 38 
técnicos-administrativos) estão em situação de trabalho ou estudo remoto. As demais questões não 39 
sofreram alterações, portanto o questionário fica aprovado conforme aplicado anteriormente. Dessa 40 
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forma, professora Carolina declara que caso a CPA vá aplicar algum questionário, fica acordado que 41 
serão utilizadas as mesmas questões aplicadas anteriormente e todos concordam. Nada mais havendo 42 
a declarar, professora Carolina deu por encerrada a reunião, da qual eu, Janine Santos Tonin Targino, 43 
lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.   44 
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