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Ata da reunião ordinária da Comissão Própria de Avaliação, realizada às quatorze horas e oito 1 
minutos do dia quinze de fevereiro de dois mil e vinte e dois. A reunião foi realizada por 2 
videoconferência, devido à suspensão, pela UFABC, das atividades acadêmicas e administrativas 3 
presenciais, em decorrência da pandemia ocasionada pela COVID-19; foi presidida pela professora 4 
Carolina Gabas Stuchi e contou com a presença dos seguintes membros: Maria Luiza Levi Pahim, 5 
representante docente; Vitor Vieira Vasconcelos, representante docente; Ana Beatriz Paes Cioffi, 6 
representante discente da graduação; Rail Ribeiro Filho, representante técnico-administrativo e Silas 7 
Araújo Leite de Oliveira, representante técnico-administrativo. Apoio administrativo: Janine Santos 8 
Tonin Targino, assistente em administração da Secretaria-Geral. Dando início à reunião, com os 9 
informes: Professora Carolina informa que as inscrições de candidatos para a CPA estão abertas até 10 
o dia 22 de fevereiro e pede o reforço de todos na divulgação do processo eleitoral, pois até o 11 
momento não há inscrições. Deliberações: 1) Aprovação da Ata da V Reunião Ordinária de 2021, 12 
realizada no dia 15 de dezembro de 2021: Aprovada por unanimidade. 2) Relatório de 13 
Autoavaliação Institucional 2021-2022. Professora Carolina apresenta a minuta do relatório; dessa 14 
vez a avaliação foi baseada em documentos e processos avaliativos realizados periodicamente na 15 
UFABC, sem deixar de cumprir o que foi estabelecido pelo Sistema Nacional de Avaliação da 16 
Educação Superior (SINAES); foram utilizados dados fornecidos pela ProGrad, pela ProPG e pela 17 
ProAP. Embora a CPA não tenha elaborado um questionário, podem ser incluídos como anexos os 18 
questionários das avaliações das disciplinas feitas pela Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad). 19 
Professora Carolina diz que deve ser evidenciado no relatório um ponto que foi percebido pela CPA: 20 
no momento de migração do questionário voltado aos docentes do Portal do Aluno para o Sistema 21 
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), muitos docentes não receberam o link de 22 
acesso e consequentemente não responderam ao questionário; porém, a ProGrad rapidamente 23 
corrigiu esse problema e disponibilizou o questionário aos docentes. Professor Vitor percebeu que no 24 
segundo quadrimestre de 2021 houve uma queda no número de respostas dos alunos e questiona se 25 
nesse período a participação na avaliação deixou de ser obrigatória, ao que Ana Beatriz respondeu 26 
que acredita que foi isso que ocorreu, porém seria adequado confirmar essa informação com a 27 
ProGrad. Professora Carolina aponta que foi colocada no relatório a criação do Observatório da 28 
UFABC que ocorreu no final de 2021 e ressalta que, mesmo nessa situação de pandemia, houve um 29 
crescimento no número de discentes da graduação e da pós-graduação; ademais, há dados muito 30 
importantes fornecidos pela ProAP sobre as políticas de acesso e permanência praticadas que devem 31 
ser incluídos no relatório. Outro ponto a ser destacado é o trabalho realizado pela Comissão, como 32 
por exemplo, a realização das reuniões de forma remota, as reuniões realizadas com as outras áreas 33 
(ProGrad, ProPG e ProAP) para obtenção dos dados e a preocupação com a manutenção da 34 
composição integral da Comissão, o que resultou na necessidade de alteração no Regimento Interno. 35 
Professora Maria Luiza apresenta os dados fornecidos pela ProGrad e analisa que, de um modo geral, 36 
a avaliação dos alunos sobre a didática melhorou bastante em relação a 2019. Professora Carolina 37 
finaliza a reunião realizando os seguintes encaminhamentos: o relatório iniciará com os questionários 38 
da ProGrad voltados aos discentes e aos docentes, depois abordará as políticas de acesso e 39 
permanência dos alunos e finalmente, terá uma sessão com os dados da pós-graduação; professor 40 
Vitor diz que seria importante incluir os dados do Perfil discente e professora Carolina acrescenta 41 
que esses dados poderiam ser incluídos antes dos questionários. Nada mais havendo a declarar, 42 
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professora Carolina deu por encerrada a reunião, da qual eu, Janine Santos Tonin Targino, lavrei a 43 
presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.   44 
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