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Ata da reunião da I reunião extraordinária da Comissão Própria de Avaliação, realizada às quatorze 1 
horas e quatro minutos do dia vinte e nove de março de dois mil e vinte e um. A reunião foi realizada 2 
por 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: Silas Araújo Leite de 5 
Oliveira, representante técnico-administrativo; Maria Luiza Levi Pahim, representante docente; Ana 6 
Beatriz Paes Cioffi, representante discente da graduação; Priscila Benítez, representante docente;; Rail 7 
Ribeiro Filho, representante técnico-administrativo. Ausências justificadas: Miguel Mira Fonseca, 8 

representante discente da graduação; Vitor Vieira Vasconcelos, representante docente; Fátima 9 

Aparecida Pighinelli Ázar, representante da sociedade civil. Dando início à reunião, com as 10 
Deliberações: 1) Aprovação do Relatório de Autoavaliação Institucional 2021. Professora Carolina 11 
apresenta o relatório para os membros a fim de que eles possam contribuir com o desenvolvimento 12 
dele. Ana Beatriz sugere que seja colocado nas considerações que houve uma melhora por parte da 13 
UFABC com relação à comunicação dos fluxos e procedimentos para com a comunidade universitária 14 
neste período de Pandemia, sugestão esta que é aprovada pelos membros. Silas expõe que o Sistema 15 
Integrado de Gestão (SIG), o sistema de ensino remoto (Moodle) e a infraestrutura que permite que as 16 
atividades acadêmicas e administrativas sejam realizadas remotamente sejam destacadas no relatório, 17 
os membros em consenso definem que tais contemplações serão colocadas nas considerações finais. 18 
Logo após Professora Carolina coloca o relatório com os devidos ajustes realizados em votação e ele 19 
é aprovado por unanimidade. O relatório modificado na sessão será enviado à Pró-Reitoria de 20 
Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Propladi) para os devidos encaminhamentos. Nada 21 
mais havendo a declarar, professora Carolina deu por encerrada a reunião, da qual eu, Lucas José 22 
Presotto Guimarães, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.   23 
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