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Ata da III reunião ordinária da Comissão Própria de Avaliação, realizada às quatorze horas e cinco 1 
minutos do dia dezoito de julho de dois mil e vinte e dois. A reunião foi realizada por 2 
videoconferência e foi presidida pelo professor José Fernando Queiruga Rey e contou com a 3 
presença dos seguintes membros: Maria Luiza Levi Pahim, representante docente; Vitor Vieira 4 
Vasconcelos, representante docente; Ana Beatriz Paes Cioffi, representante discente da graduação; 5 
Janaína Mendes Pereira da Silva, representante discente da pós-graduação; Maria de Fátima Costa 6 
Sbrana, representante discente da pós-graduação; Guilherme Afonso Gomes dos Santos, 7 
representante técnico-administrativo; Rail Ribeiro Filho, representante técnico-administrativo e Silas 8 
Araújo Leite de Oliveira, representante técnico-administrativo. Apoio administrativo: Janine Santos 9 
Tonin Targino, Assistente em Administração da Secretaria-Geral. Dando início à reunião, com os 10 
informes: não houve. Deliberações: 1) Aprovação da Ata da II Reunião Ordinária de 2022, 11 
realizada no dia 07 de junho de 2022: aprovada por unanimidade. 2) Aprovação da Ata da II 12 
Reunião Extraordinária de 2022, realizada no dia 27 de junho de 2022: aprovada por unanimidade. 13 
3) Aprovação de Plano de Trabalho da CPA.: Prof. José Fernando passa os tópicos do documento 14 
que contém o Plano de Trabalho para que os membros façam suas considerações. Fica definido que o 15 
Plano de trabalho será de 2022-2024. Serão adicionadas as duas últimas portarias que constam a 16 
nomeação dos membros no Plano de Trabalho. São consideradas todas as sugestões de texto para 17 
complementar o Plano de Trabalho que haviam sido enviadas pelos membros. Prof. Fernando 18 
informa que sentiu falta no PDI e no Projeto Pedagógico Institucional comparação com avaliações 19 
externas, como rankings internacionais e indicadores quantitativos e qualitativos fora da 20 
universidade. Os membros mencionam que algumas métricas não estão institucionalizadas, mas 21 
devemos usar tanto as positivas quanto as negativas, sendo papel da CPA posicionar a instituição 22 
destes indicadores, portanto este item pode fazer parte dos objetivos do Plano de Trabalho. Profa. 23 
Maria Luiza faz uma observação sobre o tópico para contribuição da permanência do aluno, e 24 
pergunta qual o alcance da CPA neste tópico. O Prof. José Fernando pondera que CPA não tem que 25 
ser resolutiva, mas tem indicar o problema e a instituição deve ser notificada. Rail concorda que o 26 
tópico sobre a Utilização dos dados e informações qualitativas e quantitativas precisa ser reescrito de 27 
forma mais ampla, levando em consideração que não cabe à CPA a resolução do item. Guilherme 28 
sugere que estes objetivos sejam revisados de tempos em tempos em decorrência de alterações dos 29 
ambientes internos e externos da UFABC. Prof. José Fernando acredita que o Observatório e a CPA 30 
tem papéis diferentes, cabendo à CPA emitir uma visão critica de um ciclo avaliado. Será verificado 31 
o que a Lei de Acesso à Informação (LAI) orienta sobre quais dados disponibilizar no sítio da CPA. 32 
Prof. José Fernando informa que não terá outra reunião para avaliação do Plano de Trabalho, 33 
portanto o objetivo é que nos próximos dias o documento seja finalizado e divulgado. 4) 34 
Cronograma de reuniões e trabalho da CPA para 2022: Prof. José Fernando pergunta como era o 35 
funcionamento das reuniões. Profa. Maria Luiza expõe que antes da pandemia eram reuniões mais 36 
dinâmicas, depois o trabalho ficou mais dividido e participaram com mais intensidade no projeto 37 
final. Prof. José Fernando propõe que nos próximos meses seja trabalhado na condensação destas 38 
informações e provavelmente haverá pouco tempo para fazer coisas novas. Prof. José Fernando 39 
proporá um cronograma de datas com temas para esta leitura dos dados, para a construção de um 40 
relatório a ser apresentado ao ConsUni, será uma agenda de trabalho coletivo com desdobramento de 41 
tarefas individuais. Prof. Vitor reforça a necessidade da definição das dimensões e eixos para serem 42 
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trabalhados no próximo ano, pois no ano passado foi avaliado um menor número de dimensões, o 43 
que vai gerar uma sobrecarga para os próximos triênios. Prof. José Fernando propõe reler os 44 
relatórios anteriores e iniciar pelas dimensões que não foram atualizadas recentemente. Nada mais 45 
havendo a declarar, Prof. José Fernando deu por encerrada a reunião, da qual eu, Maria Cleusa 46 
Bastos Pereira, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.   47 
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