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Ata da reunião da Comissão Própria de Avaliação, realizada às quatorze horas e quatorze minutos do 1 
dia vinte e nove de abril de 2020. A reunião foi realizada por videoconferência, devido à suspensão, 2 
pela UFABC, das atividades acadêmicas e administrativas, em decorrência da pandemia ocasionada 3 
pela COVID-19; foi presidida pela professora Carolina Gabas Stuchi e contou com a presença dos 4 
seguintes membros: Maria Luiza Levi Pahim, representante docente; Priscila Benitez, representante 5 
docente; Vitor Vieira Vasconcelos, representante docente; Fátima Aparecida Pighinelli Ázar, 6 
representante da sociedade civil; Ana Beatriz Paes Cioffi, representante discente da graduação; 7 
Miguel Mira Fonseca, representante discente da graduação; Rail Ribeiro Filho, representante técnico-8 
administrativo; Silas Araújo Leite de Oliveira, representante técnico-administrativo. Convidados: 9 
Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, Procuradora Educacional Institucional (PEI) da 10 
UFABC; Mônica Schroder, Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. Dando 11 
início à reunião, com os informes: Professora Carolina agradece a participação dos membros na 12 
elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional que foi aprovado na reunião extraordinária de 13 
26 de março de 2020 e enviado à Maria Isabel que fez o encaminhamento formal ao MEC. 14 
Deliberações: 1) Aprovação da Ata da I Reunião Ordinária de 2020, realizada no dia 14 de 15 
fevereiro de 2020: Aprovada por unanimidade. 2) Aprovação da Ata da I Reunião Extraordinária de 16 
2020, realizada no dia 26 de março de 2020: Aprovada por unanimidade. 3) Papel da CPA em 17 
relação aos Estudos Continuados Emergenciais (ECE). Professora Carolina relata que o Conselho de 18 
Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) aprovou o ECE, por meio da Resolução ConsEPE nº 19 
239/2020, com o intuito de dar continuidade a uma proposta de ensino para finalização do primeiro 20 
quadrimestre de 2020, e recomendou a formação de uma Comissão para acompanhar o ECE; assim, 21 
professora Mônica convidou a professora Carolina e o professor Vitor para uma reunião na qual 22 
solicitou que a CPA ficasse responsável por esse acompanhamento e avaliação; professora Carolina, 23 
entretanto, argumentou que essa não lhe parecia uma atribuição da CPA e que a CPA não teria 24 
estrutura para exercer tal função. Dessa forma, foi criada pela Portaria da Reitoria nº 464/2020 uma 25 
Comissão de Acompanhamento e Avaliação do ECE, com a participação do professor Vitor como 26 
um dos seus membros. Professora Mônica acrescenta que o acompanhamento e avaliação do ECE foi 27 
colocado pelo professor Dácio desde a primeira reunião extraordinária do ConsEPE que tratou sobre 28 
o assunto e a partir de sugestões dos conselheiros houve a intenção de formação de uma comissão 29 
que conseguisse dialogar com a institucionalidade da Universidade, garantindo que ela conseguisse 30 
articular os processos avaliativos que já acontecem ordinariamente na Universidade, chegando à 31 
seguinte composição: os dois coordenadores do Bacharelados Institucionais, a CPA, a ProPlaDI, as 32 
duas chapas que representam os órgãos colegiados (Comissão de Graduação  CG e Comissão de 33 
Pós-Graduação  CPG) no ConsEPE e uma representação discente. Já foram realizadas três reuniões 34 
onde está sendo montada uma estratégia com a finalidade de somar os esforços de avaliação 35 
institucional que já acontecem de forma ordinária, concluindo sua avaliação no primeiro 36 
quadrimestre e deixando indicativos para os próximos processos avaliativos; também está sendo 37 
programada a aplicação de instrumentos de pesquisa específicos durante a execução do ECE. A 38 
Comissão irá apresentar dois relatórios em dois momentos específicos, o primeiro ao final das 39 
atividades remotas e o segundo ao final do processo avaliativo do primeiro quadrimestre (início do 40 
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segundo quadrimestre); esses relatórios serão encaminhados ao ConsEPE. Professor Vitor ressalta 41 
que a Portaria nº 464/2020 não determina qual deve ser a ação da CPA no ECE, portanto, a CPA 42 
pode estabelecer seu plano de ação, escolhendo os eixos a serem avaliados no próximo ciclo e outras 43 
formas de avaliação, sem deixar de incluir, no próximo relatório, o ECE. 4) Continuidade do Plano 44 
de Trabalho da CPA. Professora Carolina sugere retomar os Grupos de Trabalho, a saber: a) 45 
comunicação/fortalecimento da CPA; b) revisão dos instrumentos/questionários de avaliação e c) 46 
novos instrumentos e métodos de avaliação complementares; os membros devem se dividir entre 47 
esses grupos e trazer na próxima reunião suas propostas de realização dos trabalhos. Miguel se 48 
dispõe a participar do grupo a; os demais podem se manifestar posteriormente por e-mail ou no grupo 49 
do whatsapp. Professora Carolina diz que a próxima reunião ordinária será em junho, porém 50 
questiona a possibilidade de realizar uma reunião extraordinária em maio e Rail acrescenta que as 51 
reuniões sejam realizadas mensalmente. Dessa forma, será agendada uma reunião no final de maio. 52 
5) Entrega do Relatório de Autoavaliação Institucional para os Conselhos Superiores. Professora 53 
Carolina sugere que seja feita uma entrega formal ao Conselho Universitário (ConsUni) e ao 54 
ConsEPE, solicitando a inclusão dele na pauta de suas respectivas reuniões. Professora Carolina 55 
sugere também que o Relatório seja apresentado nas reuniões da CG e da CPG. Todos concordam 56 
com esses encaminhamentos. Nada mais havendo a declarar, professora Carolina deu por encerrada a 57 
reunião, da qual eu, Janine Santos Tonin Targino, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por 58 
todos os presentes.   59 
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