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Ata da reunião extraordinária da Comissão Própria de Avaliação, realizada às nove horas e sete 1 
minutos do dia vinte e oito de maio de 2020. A reunião foi realizada por videoconferência, devido à 2 
suspensão, pela UFABC, das atividades acadêmicas e administrativas, em decorrência da pandemia 3 
ocasionada pela COVID-19; foi presidida pela professora Carolina Gabas Stuchi e contou com a 4 
presença dos seguintes membros: Priscila Benitez, representante docente; Vitor Vieira Vasconcelos, 5 
representante docente; Ana Beatriz Paes Cioffi, representante discente da graduação; Adriano Gomes 6 
de Freitas, representante discente da pós-graduação; Rail Ribeiro Filho, representante técnico-7 
administrativo; Silas Araújo Leite de Oliveira, representante técnico-administrativo e Mirtes Ribeiro 8 
Junior, representante técnico-administrativo. Dando início à reunião, com os informes: não houve. 9 
Deliberações: 1) Organização dos grupos para cumprimento do Plano de Trabalho: Rail relata que 10 
ele, a professora Priscila e a Tatiane, representante discente da gestão anterior, pesquisaram formas 11 
de avaliação qualitativa, o que poderia ser feito através de entrevistas com grupos focais e professora 12 
Carolina diz que, por ora, poderá ser acrescentado nos questionários um campo aberto para os 13 
respondentes colocarem suas opiniões. 2) Escolha dos eixos de avaliação para o Relatório 2021: 14 
professora Carolina sugere que os próximos eixos a serem avaliados sejam definidos na reunião de 15 
junho, quando a universidade deverá ter uma definição melhor de como será conduzido o restante do 16 
ano e Rail acrescenta que deverá ser levada em consideração também a manutenção da unificação 17 
dos questionários da CPA e da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 18 
(ProPlaDI). Vitor relata o andamento dos trabalhos da Comissão de Acompanhamento do Estudo 19 
Continuado Emergencial (ECE) e as dificuldades de tratar questões com campo aberto; a comissão 20 
está buscando formas de avaliação qualitativa que poderão ser usadas pela CPA. Professora Carolina 21 
ressalta a importância de aprofundar a avaliação sobre a extensão da Universidade dentro do contexto 22 
atual de pandemia e considerando o resultado do último relatório da CPA; esse poderia ser um tema 23 
para futuras avaliações qualitativas. Professora Carolina destaca também a importância de traçar o 24 
perfil dos não respondentes e Ana Beatriz acrescenta que esse dado poderá embasar a busca por 25 
estratégias de comunicação e divulgação da avaliação da CPA para a comunidade acadêmica. Para o 26 
atual ciclo de avaliação faltam os eixos Políticas Acadêmicas, Políticas de Gestão e Infraestrutura 27 
física; na reunião de junho deverão ser definidos quais os próximos eixos a serem avaliados e quais 28 
as estratégias de avaliação serão adotadas. Nada mais havendo a declarar, professora Carolina deu 29 
por encerrada a reunião, da qual eu, Janine Santos Tonin Targino, lavrei a presente ata, que foi lida e 30 
aprovada por todos os presentes.   31 
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