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Ata da reunião extraordinária da Comissão Própria de Avaliação, realizada às quatorze horas e 1 
dezoito minutos do dia vinte e sete de junho de dois mil e vinte e dois. A reunião foi realizada por 2 
videoconferência, foi presidida pelo professor Vitor Vieira Vasconcelos, representante docente e 3 
vice-coordenador, e contou com a presença dos seguintes membros: José Fernando Queiruga Rey, 4 
representante docente; Maria Luiza Levi Pahim, representante docente; Ana Beatriz Paes Cioffi, 5 
representante discente da graduação; Maria de Fátima Costa Sbrana, representante discente da pós-6 
graduação; Janaína Mendes Pereira da Silva, representante discente da pós-graduação; Guilherme 7 
Afonso Gomes dos Santos, representante técnico-administrativo; Lígia Lopes Gomes, representante 8 
técnico-administrativa; Rail Ribeiro Filho, representante técnico-administrativo e Silas Araújo Leite 9 
de Oliveira, representante técnico-administrativo. Apoio administrativo: Janine Santos Tonin 10 
Targino, assistente em administração da Secretaria-Geral. Dando início à reunião, com os informes: 11 
não houve. Deliberações: 1) Escolha de um(a) novo(a) coordenador(a) para a CPA: Professor Vitor 12 
se dispõe a continuar na vice-coorenação e consulta os demais membros sobre o interesse em ser o 13 
coordenador da CPA. Professor José Fernando se candidata e os demais concordam; dessa forma 14 
professor José Fernando é eleito coordenador da CPA. 2) Atualização do Plano de Trabalho da CPA: 15 
Professor Vitor compartilhou com todos o link para a minuta do Plano de Trabalho e Guilherme 16 
ressalta que deve ser atualizada a redação referente ao PDI que está em vigência até o final de 2022, 17 
porém, provavelmente será prorrogado por mais um ano até o novo documento, que está em fase de 18 
elaboração, ser concluído; ademais deve ser fortalecida a divulgação da CPA junto à comunidade, 19 
trabalho que deve ser feito em parceria com a Assessoria de Comunicação e Imprensa (ACI). 20 
Professor José Fernando questiona se a minuta do Plano de Trabalho foi elaborada considerando a 21 
revisão do instrumento de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 22 
(SINAES) ocorrida no ano passado e professora Maria Luiza responde que isso deverá ser 23 
considerado a partir de agora. Professor Vitor sugere incluir algo sobre o Observatório da UFABC e 24 
Lígia acrescenta que colocou no documento compartilhado que a CPA deverá atuar em conjunto com 25 
o Observatório. O texto final será discutido na próxima reunião. 3) Outros assuntos: Professor Vitor 26 
sugere que a Comissão inicie a articulação com a ProPlaDI para aplicar o questionário junto com o 27 
Perfil Discente e Guilherme diz que o questionário é disponibilizado na última matrícula do ano, que 28 
ocorre normalmente na primeira ou segunda semana de novembro. Fica acordado que a próxima 29 
reunião será realizada em 18 de julho, às 14 horas. Nada mais havendo a declarar, professor Vitor 30 
deu por encerrada a reunião, da qual eu, Janine Santos Tonin Targino, lavrei a presente ata, que foi 31 
lida e aprovada por todos os presentes. 32 
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