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Ata da reunião ordinária da Comissão Própria de Avaliação, realizada às quatorze horas e oito minutos 1 
do dia dezessete de agosto de dois mil e vinte e um. A reunião foi realizada por videoconferência, 2 
devido à suspensão, pela UFABC, das atividades acadêmicas e administrativas presenciais, em 3 
decorrência da pandemia ocasionada pela COVID-19; foi presidida pela professora Carolina Gabas 4 
Stuchi e contou com a presença dos seguintes membros: Maria Luiza Levi Pahim, representante 5 
docente; Rail Ribeiro Filho, representante técnico-administrativo e Silas Araújo Leite de Oliveira, 6 
representante técnico-administrativo. Ausências justificadas: Ana Beatriz Paes Cioffi, representante 7 
discente da graduação e Vitor Vieira Vasconcelos, representante docente. Apoio administrativo: 8 
Lucas José Presotto Guimarães, assistente em administração da Secretaria-Geral. Dando início à 9 
reunião, com os informes: Silas informa que uma das obrigações legais da Universidade como órgão 10 
público é promover a avaliação de seus serviços pelos usuários e isso deverá ser feito pela Ouvidoria, 11 
conforme regras da Controladoria Geral da União (CGU). Deliberações: 1) Aprovação da Ata da II 12 
Reunião Ordinária de 2021, realizada no dia 10 de junho de 2021: Aprovada por unanimidade. 2) 13 
Plano de Trabalho e Autoavaliação Institucional 2022. Professora Carolina relata que, conforme 14 
acordado na reunião anterior, não haverá aplicação de questionário para elaboração do próximo 15 
Relatório de Autoavaliação Institucional e o eixo avaliado será o de Políticas Acadêmicas utilizando 16 
os dados já produzidos pelas diversas avaliações já aplicadas na Universidade. Professora Carolina 17 
sugere solicitar à Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), à Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG), à 18 
Comissão de Extensão e Cultura (CEC) e à Comissão de Pesquisa (CoPes) as informações e avaliações 19 
por elas produzidas e, de posse desses dados, fazer reuniões com membros dessas áreas para definir 20 
como eles podem ser trabalhados. Professora Maria Luiza sugere juntar toda essa documentação 21 
produzida e utilizá-la como base para o relatório, sem a necessidade das reuniões com as áreas; 22 
Professora Carolina pondera que como a CPA não acompanhou a elaboração desses documentos, as 23 
reuniões serviriam para mostrar à Comissão como se apropriar desses dados para produção do relatório. 24 
Rail concorda com a sugestão das áreas fazerem uma breve apresentação de suas respectivas avaliações 25 
e partir disso, priorizar dois ou três assuntos de todo esse material para explorar. Professora Carolina 26 
sugere entrar em contato primeiro com a ProGrad, com a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e 27 
Políticas Afirmativas (ProAP) e com a ProPG e professora Maria Luiza acrescenta propõe abordar os 28 
assuntos qualidade do ensino e acesso e permanência com enfoque para o atual momento de ensino 29 
remoto. Rail propõe fazer uma reunião com essas áreas no mesmo dia e professora Carolina 30 
complementa que poderá ser feita no final de setembro. 3) Definição da renovação dos membros da 31 
CPA (prorrogação dos mandatos e realização de processo eleitoral). Professora Carolina relata que 32 
os docentes, os técnicos administrativos e os discentes (de graduação e de pós-graduação) terão seus 33 
mandatos expirados em 2022; será necessário solicitar à Reitoria a indicação de um membro 34 
representante da sociedade civil em substituição à professora Fátima. Em reunião com a secretária-35 
geral, momento em que foi relatada essa situação de renovação total da CPA, ela sugeriu prorrogar por 36 
mais um ano o mandato dos que foram eleitos na última eleição e de pelo menos um dos discentes da 37 
graduação e abrir um processo eleitoral para substituir os membros que tiveram seus mandatos 38 
prorrogados no ano passado; ademais foi sugerido também alterar o Regimento Interno, de modo que 39 
a Comissão seja formada por chapas, ou seja, cada membro tenha seu suplente. Rail sugere realizar 40 
eleição para um docente, dois técnicos administrativos e um aluno da pós-graduação e prorrogar os 41 
mandatos dos discentes da graduação. Professora Carolina acrescenta que o professor Vitor também 42 
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teria seu mandato como suplente prorrogado; seriam alterados os parágrafos únicos dos artigos 7º e 8º 43 
do Regimento Interno, aumentando o número de suplentes (um para cada membro de cada categoria) 44 
e determinando que a eleição seja feita por chapas de titulares e suplentes; essa alteração deve ser 45 
aprovada em reunião do Conselho Universitário (ConsUni). Professora Carolina recomenda que os 46 
discentes de graduação sejam consultados sobre seu interesse na prorrogação dos mandatos. Nada mais 47 
havendo a declarar, professora Carolina deu por encerrada a reunião, da qual eu, Janine Santos Tonin 48 
Targino, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.   49 
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