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Buscando conhecer, avaliar e aprimorar a qualidade e os compromissos de sua 

missão, a Universidade Federal do ABC (UFABC) instituiu a Comissão Própria de 

Avaliação – CPA (portaria número 614, de 09 de dezembro de 2009) com a finalidade 

de elaborar e desenvolver junto à comunidade acadêmica, à administração e aos 

conselhos superiores, uma proposta de autoavaliação, dentro dos princípios do 

SINAES, bem como assessorar e acompanhar o Plano de Desenvolvimento 

Institucional e o Projeto Pedagógico Institucional. 

 

As avaliações desencadeadas deverão possibilitar à comunidade universitária 

identificar as ações que deverão ser desenvolvidas, reconhecendo as formas e a 

qualidade das relações na instituição, bem como, constituir as articulações integradas 

relacionando as estruturas internas das Pró-Reitorias, dos Centros, das Coordenações 

de cursos e dos diferentes setores da UFABC. 

 

Cabe à CPA planejar as estratégias de avaliação considerando as características da 

Universidade Federal do ABC, a partir de seu modelo institucional, sua missão e 

realidade. 

 

A CPA é uma comissão representativa, sendo que sua legitimidade será 

concebida segundo um regimento próprio. Seguindo orientações dadas pela Diretoria 

de Avaliação da Educação Superior – INEP, em reunião realizada em Brasília no dia 

21 de janeiro de 2010, a comissão está iniciando seu processo de implantação na 

UFABC para o ciclo 2010-2012. 

 

Para isso, primeiramente foi elaborado o regimento, já aprovado pela auditoria 

interna (parecer AUDIN/UFABC nº 04/2010). Paralelamente, a CPA construiu seu 

Plano de Trabalho para o ciclo avaliativo 2010-2012. O foco seguinte foi o processo de 

sensibilização na comunidade acadêmica, que é essencial para que a fase de 

aplicação dos instrumentos de autoavaliação seja bem sucedida. O momento de 

sensibilização é de extrema importância para viabilizar de uma forma positiva a 

participação da comunidade no processo de avaliação institucional.  

 

Conhecer a CPA, suas atribuições, atividades e metodologia de trabalho traz 

para a comunidade a segurança que o processo será bem conduzido e resultará no 

desenvolvimento institucional. 

 



Num primeiro momento do processo de sensibilização, a comissão se 

apresentou aos órgãos colegiados da universidade. Em seguida, realizaram-se 

seminários de sensibilização, para os diversos segmentos da instituição, objetivando 

com isso disseminar o conceito de avaliação institucional. 

Segue acompanhamento do cronograma do plano de trabalho da CPA, 

proposto para 2010: 

Ação Encaminhamento Status 

Nomeação da CPA Portaria da Reitoria  Nomeação em 
Dez/2009 

Orientação para os 
trabalhos da CPA 

Reunião com a Diretoria de Avaliação da 
Educação Superior – INEP em Brasília.  

Realizada em 
21/01/2010 

Regimento da CPA Aprovado pela Auditoria Interna da UFABC Concluído 
Plano de Trabalho da 
CPA Proposto para o ciclo 2010-2012 Concluído 

Apresentação aos 
órgãos colegiados da 
UFABC 

• 19/05/2010 – apresentação para a reitoria 
na pessoa do Chefe de Gabinete Prof. Júlio 
Facó. 
• 27/05/2010 – apresentação no comitê de 
graduação (CG). 
• 31/05/2010 – apresentação no Conselho de 
Ensino e Pesquisa (ConsEP). 
• 22/06/2010 – apresentação no Conselho 
Universitário (ConsUni). 
• 26/07/2010 – reunião com os agentes de 
planejamento da UFABC. 

Concluído 

   

Homepage da CPA 

Dispõe de todos os documentos e 
informações da comissão. O endereço é: 
www.ufabc.edu.br menu principal: 
Administração/Comissões link “Comissão 
Própria de Avaliação” 
 

Implantada em 
agosto e atualizada 
constantemente 

Sensibilização da 
comunidade acadêmica 

Seminários de sensibilização para a 
autoavaliação da UFABC, para toda a 
comunidade acadêmica 

Realizados de 27 a 
30/09/2010 

Espaço físico para a 
CPA 

CPA solicitou junto à Reitoria (CI nº 04/2010 
– CPA/UFABC) alocação de uma secretaria 
suficiente para 2 pessoas e equipada com 
infraestrutura de trabalho. 

Em análise 

Grupo de apoio 
administrativo 

CPA solicitou junto à Reitoria (CI nº 05/2010 
– CPA/UFABC) designação de grupo de 
apoio administrativo. 

Designação total 
prevista para 
março/2011 

Definição da 
metodologia para a 
construção dos 
instrumentos de coleta 
e sua aplicação 

Início pela avaliação de disciplina e de curso Consulta aos 
coordenadores em 
novembro 2010 

Instrumento de 
avaliação de disciplina 
e de curso * 

Formulário elaborado em parceria com os 
coordenadores de curso 

Aprovado pela 
Comissão de 
Graduação em 
02/12/2010 

* ação antecipada do cronograma 2011 



Próximas ações: 

- Após a aprovação dos formulários de avaliação de disciplina e de curso pela 
Comissão de Graduação da UFABC, a CPA irá se reunir com cada coordenador para 
implantar o sistema no âmbito do curso. Previsão de implantação: 1º quadrimestre de 
2011. 
 
- Construção dos instrumentos de avaliação institucional e validação junto à 
comunidade acadêmica. Previsão: Janeiro e Fevereiro/2011. 
 
- Aplicação dos instrumentos de avaliação institucional conforme diretriz do SINAES. 
Previsão: abril 2011. 

 

As demais ações da CPA estão detalhadas no cronograma do plano de 

trabalho gestão 2010-2012. 

 

Santo André, 06 de dezembro de 2010.  


