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Ata da reunião extraordinária da Comissão Própria de Avaliação, realizada às quatorze horas e sete 1 
minutos do dia vinte e seis de março de dois mil e vinte. A reunião foi realizada por 2 
videoconferência, devido à suspensão, pela UFABC, das atividades acadêmicas e 3 
administrativas, em decorrência da pandemia ocasionada pelo COVID-19; foi presidida pela 4 
professora Carolina Gabas Stuchi e contou com a presença dos membros: Maria Luiza Levi Pahim, 5 
representante docente; Priscila Benitez, representante docente; Vitor Vieira Vasconcelos, 6 
representante docente; Renato Bilotta da Silva, representante discente da graduação; Tatiane Mayumi 7 
Yanaze Picolo, representante discente da graduação; Silas Araújo Leite de Oliveira, representante 8 
técnico-administrativo e Mirtes Ribeiro Junior, representante técnico-administrativo. Convidados: 9 
Ana Beatriz Paes Cioffi e Miguel Mira Fonseca, representantes discentes da graduação eleitos no dia 10 
12 de novembro de 2019. Ausências justificadas: Fátima Aparecida Pighinelli Ázar, representante 11 
da sociedade civil. Dando início à reunião, com os informes: não houve. Deliberações: 1) 12 
Aprovação do Relatório de Autoavaliação Institucional de 2020: Professora Carolina informa que o 13 
MEC adiou a data de entrega do relatório sem definir a nova data; mesmo assim, considera 14 
importante aprová-lo nessa reunião e entregá-lo o quanto antes. Professora Maria Luiza sugere, na 15 
tabela dos membros, especificar as representações de cada um e identificar quem é o coordenador e o 16 
vice-coordenador e professora Carolina sugere que seja acrescentada uma coluna com os mandatos 17 
de cada um. Professora Carolina propõe acrescentar na Introdução a data da reunião em que o 18 
relatório foi aprovado; também é importante especificar que o relatório é de 2020, porém os dados 19 
foram coletados em 2019. Professora Fátima solicitou que as siglas dos Centros fossem explicadas e 20 
professora Carolina acrescentou os nomes por extenso numa nota de rodapé. Professora Carolina 21 
considera que o comentário sobre a Tabela 13, onde estão as informações coletadas sobre o grau de 22 
conhecimento sobre o PDI, enfatizou a não resposta e pouco analisou o grau de conhecimento do 23 
PDI entre os segmentos avaliados e professora Priscila propõe, então, destacar, no comentário, a 24 
predominância de respostas C; professor Vitor acrescenta que o aumento no percentual de respostas 25 

26 
unificação do questionário da CPA com o questionário de perfil discente disponibilizado pela Pró-27 
Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (ProPlaDI). Professora Carolina propõe 28 

29 
s dados não têm correspondente em 2019 e todos 30 

concordam. Professora Carolina sugere retirar, da Tabela 13, A 31 
perspectiva de contribuição da UFABC para o desenvolvimento regional A interação da UFABC 32 
com o setor empresarial , A interação da UFABC com o setor público  A interação da UFABC 33 
com o setor não governamental ) e colocá-las numa nova tabela na Dimensão 3 (Responsabilidade 34 
Social da Instituição). No item 4  Principais conclusões e propostas de encaminhamentos, 35 
professora Carolina propõe: i) valorizar o esforço de unificar os questionários da ProPlaDI e da CPA, 36 
o que resultou no aumento no número de respondentes, preocupando-se com o alto percentual de 37 

 e com a baixa apropriação e conhecimento sobre os instrumentos de 38 
avaliação aplicados; ii) valorizar a percepção positiva sobre cotas e bolsas; iii) valorizar a percepção 39 
sobre a relação com os setores da sociedade que é positiva por parte dos docentes e dos técnicos 40 
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administrativos, com preocupação com a percepção negativa desse mesmo ponto pelos discentes, o 41 
que pode indicar a necessidade de maior reflexão sobre os rumos da extensão na UFABC. Professora 42 
Carolina fará as alterações propostas no documento e o enviará a todos novamente para uma última 43 
leitura e ajustes finais que deverão ser feitos e enviados à professora Carolina até o dia 02 de abril; 44 
após isso, a versão final será enviada ao MEC. Nada mais havendo a declarar, professora Carolina 45 
deu por encerrada a reunião, da qual eu, Janine Santos Tonin Targino, lavrei a presente ata, que foi 46 
lida e aprovada por todos os presentes.   47 
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