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Ata da reunião da Comissão Própria de Avaliação, realizada às quatorze horas e nove minutos do dia 1 
vinte e cinco de fevereiro de dois mil e vinte e um. A reunião foi realizada por videoconferência, devido 2 
à suspensão, pela UFABC, das atividades acadêmicas e administrativas presenciais, em decorrência da 3 
pandemia ocasionada pela COVID-19; foi presidida pela professora Carolina Gabas Stuchi e contou 4 
com a presença dos seguintes membros: Priscila Benitez, representante docente; Maria Luiza Levi 5 
Pahim, representante docente; Ana Beatriz Paes Cioffi, representante discente da graduação; Miguel 6 
Mira Fonseca, representante discente da graduação; Rail Ribeiro Filho, representante técnico-7 

administrativo e Fátima Aparecida Pighinelli Ázar, representante da sociedade civil. Ausências 8 
justificadas: Vitor Vieira Vasconcelos, representante docente e Silas Araújo Leite de Oliveira, 9 
representante técnico-administrativo. Dando início à reunião, com os informes: não houve. 10 
Deliberações: 1) Aprovação da Ata da V Reunião Ordinária de 2020, realizada no dia 16 de dezembro 11 
de 2020: Aprovada por unanimidade. 2) Relatório de Autoavaliação Institucional 2021. Professora 12 
Carolina explica que o Relatório a ser entregue até o dia 31 de março é o integral, ou seja, é composto 13 
pelos questionários aplicados no triênio (2019 a 2021) e deve conter todos os eixos de avaliação; ela 14 
se dispôs a elaborar a estrutura do relatório, juntando os três questionários aplicados. Miguel se dispôs 15 
a fazer a tabulação dos dados obtidos com o questionário aplicado no final de 2020. Professora Carolina 16 
considera que a participação dos membros da CPA nas Comissões dos Estudos Continuados 17 
Emergenciais (ECEs) e do Quadrimestre Suplementar (QS) e a forma como a UFABC lidou com o 18 
atual momento devem constar no relatório; professora Maria Luiza se propõe a elaborar essa última 19 
questão no relatório. Miguel sugere que para os próximos relatórios a comparação dos dados seja feita 20 
por meio de gráficos e a apresentação do relatório atual para os Conselhos Superiores pode ser feita 21 
dessa forma. Professora Maria Luiza sugere comparar os dados com os dados coletados antes do triênio 22 
atual e diz que prefere que essa comparação seja feita em números e não em gráficos. Professora 23 
Carolina ressalta que o relatório deve dar destaque ao fato de que a UFABC não deixou de realizar 24 
seus processos avaliativos durante a suspensão das atividades presenciais e também que a CPA agiu 25 
de forma articulada com outras instâncias, como por exemplo, participou das reuniões das Comissões 26 
de Graduação e de Pós-Graduação e compôs as Comissões dos ECEs e do QS; as questões aplicadas 27 
no final de 2020, que se referem ao Eixo de Políticas de Gestão, devem ser comparadas com as questões 28 
aplicadas em 2018. Professora Maria Luiza irá fazer a comparação entre as respostas obtidas no triênio 29 
referentes ao perfil dos respondentes e Miguel e Ana Beatriz irão fazer a comparação entre os dados 30 
obtidos em 2018 e em 2020 referentes às questões do Eixo Políticas de Gestão; professora Priscila se 31 
dispõe a ajudar a professora Maria Luiza. Rail irá fazer as análises referentes às Comissões dos ECEs 32 
e do QS e às avaliações realizadas pela Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad). A data da próxima 33 
reunião ficou definida para o dia 29 de março, às 14 horas, quando a versão final do relatório deverá 34 
ser aprovada para envio ao Ministério da Educação (MEC) no dia 31. Professora Fátima se dispõe a 35 
fazer uma leitura do relatório pronto. Nada mais havendo a declarar, professora Carolina deu por 36 
encerrada a reunião, da qual eu, Janine Santos Tonin Targino, lavrei a presente ata, que foi lida e 37 
aprovada por todos os presentes.   38 
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