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Ata da reunião ordinária da Comissão Própria de Avaliação, realizada às nove horas e doze minutos 1 
do dia quinze de dezembro de dois mil e vinte e um. 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; Vitor Vieira Vasconcelos, representante docente; Rail Ribeiro Filho, representante técnico-6 
administrativo e Silas Araújo Leite de Oliveira, representante técnico-administrativo. Apoio 7 
administrativo: Janine Santos Tonin Targino, assistente em administração da Secretaria-Geral. 8 
Dando início à reunião, com os informes: 1) Professora Carolina questiona sobre o andamento do 9 
processo eleitoral da CPA que está com inscrições abertas e Janine informa que até o momento 10 
ninguém se inscreveu; Rail informa que pretendia se inscrever caso algum dos atuais membros 11 
também decidissem pela recondução na Comissão; professora Carolina sugere que ele se inscreva 12 
como suplente da chapa. Professora Carolina ressalta que, com a saída da professora Priscila, a 13 
prorrogação do mandato dos docentes atuais por mais um ano, e a eleição de mais uma chapa, a 14 
Comissão teria quatro docentes titulares. Professora Carolina sugere a prorrogação do período de 15 
inscrições de candidatos e um trabalho de mobilização junto à comunidade. Deliberações: 1) 16 
Aprovação da Ata da IV Reunião Ordinária de 2021, realizada no dia 04 de novembro de 2021: 17 
Aprovada por unanimidade. 2) Relatório de Autoavaliação Institucional 2021-2022. Professora 18 
Carolina relata que a Comissão já recebeu os dados da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) e Pró-19 
Reitoria de Pós-Graduação (ProPG), faltam os dados da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e 20 
Políticas Afirmativas (ProAP); sugere a divisão desse material entre os membros para a elaboração 21 
do Relatório de Autoavaliação Institucional. Silas questiona como serão reunidos em um único 22 
documento, dados que foram tratados de formas diferentes; professora Carolina explica que o 23 
relatório será feito em tópicos que abordarão cada um dos documentos recebidos. Silas questiona 24 
quais dados da ProGrad serão utilizados no relatório da CPA e professora Carolina responde que 25 
serão todos os dados dos Quadrimestres Suplementares (QS), ou seja, do terceiro quadrimestre de 26 
2020 até o segundo quadrimestre de 2021; professor Vitor que já estão disponíveis as avaliações dos 27 
docentes referentes ao primeiro e ao segundo quadrimestre de 2021 e aos Estudos Continuados 28 
Emergenciais (ECEs) de 2020. Professora Carolina pede para Rail solicitar os dados da ProAP e 29 
define que ela, juntamente com Silas, fará os comentários no documento; ela começará em janeiro a 30 
elaborar uma minuta do Relatório que será discutida na reunião de fevereiro. Nada mais havendo a 31 
declarar, professora Carolina deu por encerrada a reunião, da qual eu, Janine Santos Tonin Targino, 32 
lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.   33 
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