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Ata da reunião ordinária da Comissão Própria de Avaliação, realizada às quatorze horas e seis 1 
minutos do dia sete de junho de dois mil e vinte e dois. A reunião foi realizada por videoconferência, 2 
foi presidida pela professora Carolina Gabas Stuchi e contou com a presença dos seguintes 3 
membros: José Fernando Queiruga Rey, representante docente; Maria Luiza Levi Pahim, 4 
representante docente; Vitor Vieira Vasconcelos, representante docente; Ana Beatriz Paes Cioffi, 5 
representante discente da graduação; Janaína Mendes Pereira da Silva, representante discente da pós-6 
graduação; Guilherme Afonso Gomes dos Santos, representante técnico-administrativo; Rafael 7 
Rondina, representante técnico-administrativo; Lígia Lopes Gomes, representante técnico-8 
administrativa; Rail Ribeiro Filho, representante técnico-administrativo e Silas Araújo Leite de 9 
Oliveira, representante técnico-administrativo. Apoio administrativo: Janine Santos Tonin Targino, 10 
assistente em administração da Secretaria-Geral. Dando início à reunião, com os informes: não 11 
houve. Deliberações: 1) Aprovação da Ata da I Reunião Ordinária de 2022, realizada no dia 15 de 12 
fevereiro de 2022: aprovada por unanimidade. 2) Aprovação da Ata da I Reunião Extraordinária de 13 
2022, realizada no dia 22 de março de 2022: aprovada por unanimidade. 3) Ambientação dos novos 14 
membros da CPA: Professora Carolina se apresenta aos novos membros e informa que assumiu, a 15 
partir de hoje, a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (ProPlaDI) e por isso 16 
deixará a CPA. Os membros fazem uma breve rodada de apresentações. Professora Carolina relata 17 
que houve um processo eleitoral e uma atualização do Regimento Interno recentemente e informa 18 
que as pendências a serem atendidas pela nova gestão são a solicitação à Reitoria da indicação de 19 
dois membros da sociedade civil para a Comissão e a elaboração do Plano de Trabalho para os 20 
próximos três anos. A CPA existe por determinação legal do Ministério da Educação (MEC) e tem, 21 
como uma de suas funções, a entrega dos relatórios de avaliação da instituição; além disso, é 22 
apreciada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 23 
quando são realizadas as avaliações de cursos. No último Plano de Trabalho, a Comissão integrou 24 
sua avaliação aos calendários de avaliações de outras áreas, como por exemplo, o primeiro 25 
questionário aplicado no último triênio foi aplicado juntamente com o questionário do Perfil Discente 26 
aplicado pela ProPlaDI e no último relatório entregue, foi feita uma integração das avaliações da 27 
CPA com as avaliações da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), Pró-Reitoria de Pós-Graduação 28 
(ProPG) e Pró-Reitoria de Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP). 29 
Professora Carolina prossegue apresentando os eixos e dimensões que o MEC que devem ser 30 
avaliados. O relatório da CPA é apresentado nas reuniões dos Conselhos Superiores e no ano passado 31 
ele foi apresentado também nas reuniões da Comissão de Graduação (CG), Comissão de Pós-32 
Graduação (CPG), Comissão de Pesquisa (CoPes) e do Comitê de Extensão e Cultura (CEC). A CPA 33 
tem apoio administrativo da Secretaria-Geral e técnico da ProPlaDI. Outra pendência da Comissão é 34 
a solicitação institucional da designação de uma sala de uso exclusivo para a CPA. Professora Maria 35 
Luiza complementa que a iniciativa de aplicar o questionário da CPA com o do Perfil Discente 36 
contribuiu para o aumento do número de respostas obtidas. Rail ressalta a importância da 37 
participação de todos os membros, inclusive dos suplentes, na divisão das tarefas da Comissão, 38 
através da formação dos grupos de trabalho, que funcionou muito bem no último triênio. Professor 39 
José Fernando faz alguns questionamentos: se essa junção da avaliação da CPA com outras áreas não 40 
comprometeu a autonomia da CPA na instituição; qual é o encaminhamento dado ao Relatório de 41 
Autoavaliação Institucional após sua apresentação aos Conselhos Superiores; se há a possibilidade de 42 
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serem feitas análises quantitativas a partir dos dados obtidos com os questionários e finalmente, 43 
como a CPA irá participar da elaboração do novo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 44 
Professora Carolina responde que, referente à autonomia da Comissão, a intenção de integração com 45 
as outras áreas foi de evitar a interposição de mais um questionário, tentar se apropriar dos dados já 46 
coletados na Universidade e elaborar recomendações com base nesses dados; referente ao PDI, 47 
professora Carolina opina que o próximo eixo a ser avaliado poderia ser o de Planejamento e 48 
Avaliação Institucional, de modo que haja uma avaliação autônoma da Comissão sobre o Plano. 49 
Professora Carolina informa também que o professor Vitor fez parte da Comissão de Avaliação dos 50 
Estudos Continuados Emergenciais (ECE) e ela fez parte da Comissão de Avaliação do Quadrimestre 51 
Suplementar (QS); ademais foi aprovada recentemente a Resolução ConsUni nº 216 que dispõe sobre 52 
a criação do Observatório da UFABC e a CPA é um de seus integrantes. Professor Vitor diz que 53 
poucos leem o relatório da CPA, dessa forma, o retorno da comunidade é baixo e é difícil trabalhar 54 
dados quantitativos; Rail complementa que um dos itens do Plano de Trabalho é realizar um trabalho 55 
de divulgação da CPA junto à comunidade. Professora Maria Luiza acrescenta que alguns dados 56 
podem ser trabalhados de forma mais específica e professor José Fernando diz que os dados 57 
quantitativos podem ser trabalhados por amostragem. Guilherme observa que no relatório anterior, 58 
foram agrupados os dados das respostas D e F, que são conceitos diferentes e recomenda incluir a 59 
opção “prefiro não responder”; professor Vitor responde que essa sugestão é válida é deve ser 60 
considerada na elaboração do próximo questionário. Professora Carolina propõe a realização de uma 61 
reunião em julho para a definição do Plano de Trabalho da CPA. 4) Escolha de um(a) novo(a) 62 
coordenador(a) para a CPA: Professor Vitor diz que não tem disponibilidade para assumir a 63 
coordenação, mas se dispõe a continuar na vice-coordenação; professor José Fernando sugere que 64 
essa escolha seja feita na próxima reunião a ser realizada ainda em junho ou início de julho e todos 65 
concordam. Nada mais havendo a declarar, professora Carolina deu por encerrada a reunião, da qual 66 
eu, Janine Santos Tonin Targino, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.   67 
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