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Ata da reunião extraordinária da Comissão Própria de Avaliação, realizada às dezesseis horas e dois 1 
minutos do dia vinte e dois de março 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; Miguel Mira Fonseca, 6 
representante discente da graduação; Rail Ribeiro Filho, representante técnico-administrativo e Silas 7 
Araújo Leite de Oliveira, representante técnico-administrativo. Membros eleitos (com mandato a 8 
ser iniciado em 05 de abril de 2022): Maria de Fátima Costa Sbrana, representante discente titular 9 
da pós-graduação e Janaína Mendes Pereira da Silva, representante discente suplente da pós-10 
graduação. Apoio administrativo: Janine Santos Tonin Targino, assistente em administração da 11 
Secretaria-Geral. Dando início à reunião, com os informes: não houve. Deliberações: 1) Processo 12 
eleitoral suplementar: Professora Carolina relata que foram eleitos os representantes discentes da 13 
graduação e da pós-graduação, porém não houve inscrições para técnicos administrativos e docentes, 14 
dessa forma, será aberto um novo processo eleitoral apenas para essas categorias. 2) Relatório de 15 
Autoavaliação Institucional 2021-2022. Professora Carolina relata que a CPA conversou bastante 16 
com a Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), a Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG) e a Pró-17 
Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP) e utilizou muitos dados das 18 
avaliações das disciplinas. A minuta de relatório é apresentada a todos. Professor Vitor propõe a 19 
inclusão de alguns gráficos referentes às questões do perfil discente aplicado pela Pró-Reitoria de 20 
Planejamento e Desenvolvimento Institucional (ProPlaDI); professora Maria Luiza opina que essas 21 
questões devem ser incluídas somente se trouxerem dados novos e professor Vitor recomenda que 22 
sejam incluídas as questões que abordam as dificuldades enfrentadas pelos discentes durante o ensino 23 
remoto; professora Carolina acredita que esses dados devem ser incluídos na seção do relatório que 24 
aborda o ensino remoto e professor Vitor se propõe a escrever sobre esse assunto. Professora 25 
Carolina questiona o que vale destacar sobre as avaliações que os alunos fizeram em relação aos 26 
cursos e professor Vitor observa que essas questões estão medindo o nível de satisfação dos 27 
estudantes em relação aos cursos e não o de aprendizado e professora Maria Luiza sugere incluir essa 28 
observação nas considerações finais, enfatizando que esse é um dos instrumentos que a ProGrad 29 
utiliza para avaliação dos cursos e professora Carolina complementa dizendo que outros instrumentos 30 
serão utilizados para que seja feita uma avaliação mais completa da dimensão do ensino. Professora 31 
Carolina prossegue apresentando os demais pontos do relatório. Nas considerações finais, professor 32 
Vitor, na frase “a elaboração de avaliações que permitam mensurar os prejuízos político-pedagógicos 33 
decorrentes do prolongado período de ensino remoto...”, propõe trocar “prejuízos” por “impactos”, 34 
sugestão acatada pelos demais. O documento, com os apontamentos feitos durante a reunião, foi 35 
aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a declarar, professora Carolina deu por encerrada a 36 
reunião, da qual eu, Janine Santos Tonin Targino, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por 37 
todos os presentes.   38 
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