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Ata da reunião da Comissão Própria de Avaliação, realizada às quatorze horas e treze minutos do dia 1 
quatorze de fevereiro de 2020, na Sala 365, 3º andar, Bloco Delta, Campus São Bernardo do Campo. 2 
A reunião foi presidida pela professora Carolina Gabas Stuchi e contou com a presença dos 3 
membros: Maria Luiza Levi Pahim, representante docente; Priscila Benitez, representante docente; 4 
Renato Bilotta da Silva, representante discente da graduação; Tatiane Mayumi Yanaze Picolo, 5 
representante discente da graduação e Rail Ribeiro Filho, representante técnico-administrativo. 6 
Convidados: Ana Beatriz Paes Cioffi, representante discente da graduação eleita no dia 12 de 7 
novembro de 2019. Ausências justificadas: Fátima Aparecida Pighinelli Ázar, representante da 8 
sociedade civil e Vitor Vieira Vasconcelos, representante docente. Dando início à reunião, com os 9 
informes: não houve. Deliberações: 1) Aprovação da Ata da VI Reunião Ordinária de 2019, 10 
realizada no dia 06 de dezembro de 2019: Aprovada por unanimidade. 2) Relatório de Avaliação 11 
Institucional da UFABC de 2020: Professora Carolina se compromete a fazer a construção do texto 12 
do relatório. Será solicitado ao professor Vitor a tabulação dos dados e professora Maria Luiza e 13 
Tatiane se dispõem a ajudar nessa parte. Professora Priscila fará a análise descritiva dos dados; por 14 
último, todos devem ler, fazer suas contribuições no documento e a versão final será aprovada em 15 
reunião extraordinária a ser agendada na semana do dia 23 de março. 3) Planejamento das reuniões 16 
de 2020: Professora Carolina propõe que as reuniões sejam agendadas por meio do doodle, com 17 
opções de datas, horários e campi, e todos concordam. Será agendada uma reunião extraordinária na 18 
semana do dia 23 de março para aprovação do Relatório de Avaliação Institucional e a próxima 19 
ordinária no dia 23 ou 24 de abril em horário a ser definido por doodle. Nada mais havendo a 20 
declarar, professora Carolina deu por encerrada a reunião, da qual eu, Janine Santos Tonin Targino, 21 
lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.   22 
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