
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

ATA DE REUNIÃO Nº 10/2023 - SACAC (11.01.03.03) 

 23006.006236/2023-08Nº do Protocolo:
Santo André-SP, 24 de Fevereiro de 2023

(Assinado digitalmente em 22/03/2023 15:
 58 )

JANINE SANTOS TONIN TARGINO
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

SACAC (11.01.03.03)

Matrícula: 2127742

(Assinado digitalmente em 22/03/2023 17:
 25 )

VITOR VIEIRA VASCONCELOS
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CECS (11.01.12)

Matrícula: 2548506

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu http://sig.ufabc.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 10 2023 ATA DE REUNIÃO 22/03/2023 5ea3054dfe

http://sig.ufabc.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Comissão Própria de Avaliação 

 

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André – SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7637 

falecomacpa@ufabc.edu.br 

ATA Nº 002/2023/CPA 

 

 
Ata da reunião extraordinária da Comissão Própria de Avaliação, realizada às dezesseis horas e trinta 1 
e quatro minutos do dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte e três. A reunião foi realizada 2 
por videoconferência e foi presidida pelo professor Vitor Vieira Vasconcelos, representante docente 3 
e vice-coordenador da Comissão, e contou com a presença dos seguintes membros : Guilherme 4 
Afonso Gomes dos Santos, representante técnico-administrativo; Lígia Lopes Gomes, representante 5 
técnico-administrativa; Maria Luiza Levi Pahim, representante docente e Rail Ribeiro Filho, 6 
representante técnico-administrativo. Apoio administrativo: Janine Santos Tonin Targino, 7 
Assistente em Administração da Secretaria-Geral. Dando início à reunião, com as deliberações: 1) 8 
Relatório de Autoavaliação Institucional 2023: Guilherme faz um breve resumo do que foi discutido 9 
na reunião anterior e Rail comenta que sugeriu a redução da abrangência do questionário, dado o 10 
pouco tempo para sua elaboração antes da entrega ao MEC, que deverá ocorrer em 31 de março, 11 
porém na reunião passada, professor José Fernando preferiu manter todas as dimensões na avaliação; 12 
entretanto, Rail reforça o pedido e propõe retirar a dimensão Comunicação com a Sociedade e incluí-13 
la no próximo questionário. Vitor propõe a utilização dos dados coletados no questionário aplicado 14 
no perfil do estudante. Lígia elaborou um questionário a ser aplicado com os membros dos Conselhos 15 
de Centro e dos Conselhos Superiores (ConsUni e ConsEPE). Professor Vitor coletou alguns dados 16 
em 2019 de um grupo de aproximadamente 130 alunos do campus São Bernardo do Campo 17 
referentes à infraestrutura; Lígia considera importante usar esses dados junto com os dados do perfil 18 
discente, disponíveis no site da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 19 
(ProPlaDI); ademais, é importante incluir no relatório algo sobre o PDI da UFABC e Guilherme diz 20 
que irá desenvolver um texto a respeito, usando o material que foi desenvolvido para as palestras que 21 
foram ministradas no I Seminário sobre o novo Plano de Desenvolvimento Institucional da UFABC 22 
(PDI UFABC), realizado no dia 29 de novembro de 2022. Os membros decidem que, do 23 
planejamento inicial da Comissão, será retirada a dimensão Comunicação com a Sociedade e a 24 
dimensão Política e Gestão de Pessoal será avaliada conforme a disponibilidade do professor José 25 
Fernando. A próxima reunião fica agendada para o dia 17 de março, às 16 horas. Nada mais havendo 26 
a declarar, Professor Vitor deu por encerrada a reunião, da qual eu, Janine Santos Tonin Targino, 27 
lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.  28 
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