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Ata da reunião da Comissão Própria de Avaliação, realizada às dez horas e nove minutos do dia 

dezesseis de dezembro de dois mil e vinte. A reunião foi realizada por videoconferência, devido à 

suspensão, pela UFABC, das atividades acadêmicas e administrativas, em decorrência da pandemia 

ocasionada pela COVID-19; foi presidida pela professora Carolina Gabas Stuchi e contou com a 

presença dos seguintes membros: Maria Luiza Levi Pahim, representante docente; Ana Beatriz Paes 

Cioffi, representante discente da graduação; Miguel Mira Fonseca, representante discente da 

graduação; Rail Ribeiro Filho, representante técnico-administrativo e Silas Araújo Leite de Oliveira, 

representante técnico-administrativo. Ausências justificadas: Fátima Aparecida Pighinelli Ázar, 

representante da sociedade civil; Juliana Cavasini da Silva, representante da sociedade civil; Priscila 

Benitez, representante docente e Vitor Vieira Vasconcelos, representante docente. Convidados: 

Marcos Vinicius Pó, membro da Comissão de Acompanhamento e Avaliação dos Estudos Continuados 

Emergenciais (ECEs) e Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, membra da Comissão de 

Acompanhamento e Avaliação do Quadrimestre Suplementar 2020 (QS/20). Dando início à reunião, 

com os informes: 1) Apresentação do Relatório parcial da Comissão de Avaliação do Quadrimestre 

Suplementar. Maria Isabel relata que essa Comissão foi constituída pelo ConsEPE e apresenta os 

trabalhos da Comissão e os dados do relatório. A Comissão elencou algumas considerações, resultado 

da coleta dos dados: a) possíveis impactos do teletrabalho nos técnicos administrativos e docentes; b) 

possibilidade de aumento da oferta de monitores por disciplina; c) possibilidade de incentivo à 

participação dos pós-graduandos no Programa de Estágio à Docência; d) possíveis impactos na 

mudança de regramento de matrículas, cancelamentos, trancamentos e reprovações; e) aparente 

direcionamento de oferta de componentes obrigatórios; f) os cursos foram pensados e planejados para 

oferta presencial; g) dificuldade em estabelecer indicadores de avaliação político-pedagógica; h) 

desmotivação pela não atualização dos coeficientes (Coeficiente de Aproveitamento - CA e 

Coeficiente de Rendimento - CR); i) regramento não contempla alunos de transferência externa; j) 

questão do aumento da carga de trabalho sobre as mulheres e k) aumento do tempo de dedicação para 

execução das atividades. Ana Beatriz questiona a quantidade de trancamentos realizados por 

ingressantes em comparação com o ano de 2019, Maria Isabel responde que a Comissão não teve 

acesso a esses dados estratificados entre veteranos e ingressantes e professora Carolina acrescenta que 

o Relatório do Comitê Intersetorial de Articulação e Monitoramento do Plano Suplementar de 

Inclusão e Permanência Estudantil (CIAM-PSIPE) apresenta esses dados separados em algumas 

categorias. Ana Beatriz questiona se os alunos de transferência externa estão conseguindo se 

matricular em disciplinas e Maria Isabel responde que isso foi apontado pela Comissão do QS, 

pois esses alunos, que iniciaram na UFABC no ECE, não estão contemplados, por não terem o 

Coeficiente de Rendimento (CR), portanto devem receber o mesmo tratamento dispensado aos 

alunos provenientes do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e do Sistema de Seleção 

Unificada (SISU). 2) Apresentação do Relatório final da Comissão de Avaliação dos Estudos 

Continuados Emergenciais. Professor Marcos apresenta os dados do Relatório final da Comissão de 

Avaliação do ECE. A Comissão elencou alguns pontos críticos, a saber: a) preocupação com a 

conclusão do período letivo e com a progressão na graduação; b) necessidade de debate e formação 

continuada dos docentes em aspectos didáticos, pedagógicos e tecnológicos; c) necessidade de ajustar 
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as atividades para os discentes; d) incerteza do nível de aprendizado devido à insuficiência de retorno; 

e) necessidade de apoiar determinados grupos de discentes; f) avaliação e aperfeiçoamento sistemático 

dos programas de apoio e acompanhamento da comunidade; g) preocupações com  a progressão na 

carreira docente; h) situação dos grupos de risco; i) conhecer melhor as condições estruturais e técnicas 

da comunidade; j) condições para continuidade das pesquisas; k) entendimento sobre o papel do ensino 

remoto em termos de interação e de rotinas; l) redução do tempo de deslocamento; m) considerar os 

impactos de atividades como cuidados com a casa, família, filhos e trabalho; n) viabilização de formas 

de apoio psicológico; o) necessidade de uniformização das plataformas; p) necessidade de 

aperfeiçoamento das formas e dos canais de comunicação institucional; q) melhorias no mapeamento 

e identificação dos perfis dos membros da comunidade; r) aperfeiçoamento e revisão dos processos 

administrativos e condições de acesso a informações e s) clareza e agilidade nos processos de tomada 

de decisão e planejamento. Professora Carolina ressalta que o trabalho dessas duas comissões resultou 

numa apropriação importante de dados produzidos pela Universidade e sugere que a CPA pense em 

como incorporar esses dados no próximo relatório. Maria Isabel acrescenta que essas duas Comissões 

optaram por aproveitar os processos de avaliação de disciplinas já existentes, com poucas adaptações 

para o ensino remoto, no lugar de criar outros paralelos. Deliberações: 1) Aprovação da Ata da IV 

Reunião Ordinária de 2020, realizada no dia 14 de outubro de 2020: Aprovada com alterações. 2) 

Discussão sobre os questionários aplicados. Professora Carolina explica que, como o questionário da 

CPA foi aplicado junto com o do perfil discente, houve um número significativo de respondentes, além 

dos respondentes das demais categorias (docentes, técnicos administrativos e discentes da pós-

graduação). Para a primeira reunião de 2021, a CPA precisa tratar esses dados e questiona quem 

poderia fazer a tabulação dos dados para discussão na reunião; Miguel se dispõe a fazer esse trabalho 

e professora Maria Luiza se dispõe a ajudá-lo. Rail se dispõe a trabalhar na elaboração do relatório. 

Professora Carolina solicitará a ajuda da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 

Institucional (ProPlaDI) para a confecção do relatório. 3) Nomeação de um novo vice-coordenador 

para a CPA e 4) Recomposição da CPA para o próximo ano. Professora Carolina questiona se a CPA 

nomeará um vice-coordenador, em substituição ao professor Vitor; independente disso, a representação 

da CPA nas Comissões do QS deve ser alternada entre os membros. Ademais, professora Carolina 

questiona a necessidade de iniciar um processo eleitoral para repor os membros faltantes. Silas 

questiona se as vacâncias são oficiais ou referentes à dificuldade de participação não reuniões e se há 

no Regimento Interno da CPA algo que disponha sobre o número de ausências justificadas ou 

injustificadas que os membros podem ter nas reuniões; Janine coloca no chat o Artigo 17 do Regimento 

Interno da CPA que diz: “O integrante da Comissão que faltar, sem justificativa, a 3 (três) reuniões 

ordinárias consecutivas ou a 5 (cinco) reuniões intercaladas, no período de 1 (um) ano, poderá ser 

substituído por outro representante do mesmo segmento.”. Professora Maria Luiza sugere que a 

Comissão solicite um posicionamento dos membros que não estão participando e de acordo com as 

respostas, fazer um processo eleitoral para preencher as vacâncias. Rail considera que um processo 

eleitoral nesse momento não teria resultado. Professora Carolina diz que poderia assumir essa conversa 

com os membros faltantes e em resposta ao questionamento do Silas, apresenta a atual composição da 

CPA. Todos decidem pela não realização de um processo eleitoral no momento. Professora Carolina 

sugere o agendamento da próxima reunião para a semana do dia 22 de fevereiro. Nada mais havendo 

a declarar, professora Carolina deu por encerrada a reunião, da qual eu, Janine Santos Tonin Targino, 

lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.   
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