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1 

 

Aos 11 dias do mês de fevereiro de 2014, às 14h04min, na sala de reuniões R-702, do Bloco A, 1 

Torre I, 7º andar, da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, 2 

Santo André, realizou-se a I reunião ordinária de 2014 da Comissão Própria de Avaliação (CPA), 3 

com a presença dos membros: Marcos Vinícius Pó, coordenador da CPA e representante docente; 4 

Gabriel Camargo de Carvalho, representante discente; Gabriela Spanghero Lotta, representante 5 

docente, Rafael Rondina, representante dos técnicos administrativos; e Renan Costa Viana, 6 

representante discente. Ausência Justificada: Vanessa dos Santos Ferreira, representante dos 7 

técnicos administrativos. Informes: I – Desligamento do coordenador da CPA . Professor Marcos 8 

cita o desligamento do Allan, mencionando que agora ele assume a coordenação da Comissão. 9 

Lembra que se faz necessário, a escolha de um vice-coordenador. Sugere que Rafael seja o vice- 10 

coordenador. Os presentes acatam a sugestão do professor Marcos. Rafael aceita a função de vice-11 

coordenador da CPA.  Deliberações: I – Andamento das atividades desenvolvidas pela CPA. 12 

Recorda à necessidade da elaboração do relatório para envio ao MEC até o inicio de março. Sugere 13 

a realização de uma nova reunião para a elaboração dos esboços. Professora Gabriela sugere que 14 

seja encaminhado as áreas CI solicitação de pesquisas realizadas pela área ,para auxiliar na 15 

elaboração do relatório.  II – Resposta à PROPLADI: Recorda os questionamentos elaborados pela 16 

PROPLADI e informa que irá elaborar respostas que serão encaminhadas aos demais membros para 17 

aprovação e posterior encaminhamento à PROPLADI. III – Calendário de Reuniões para 2014. 18 

Decidem que as reuniões serão mantidas na segunda sexta-feira de cada mês. IV – Planejamento de 19 

atividades da CPA em 2014.  Decidem rememorar o plano de trabalho aprovado em 2013 fazendo a 20 

inclusão do Relatório Institucional, destacando que não será incluso às visitas do MEC, pois não há 21 

como prever com antecedência.  Interdisciplinaridade: sugerem a realização de debates aberto à 22 

comunidade à partir do segundo semestre ou antes se houver oportunidade. Projeto Pedagógico: 23 

citam que o Projeto Pedagógico será revisto pela PROGRAD. Professor Marcos aponta a 24 

possibilidade da participação dos membros da CPA nas atividades de revisão prevista para março. 25 

PDI: definem fazer contato com a PROPLADI em meados de abril. Professor Marcos sugere uma 26 

reunião com a atual gestão da Reitoria, para apresentar o trabalho desenvolvido pela CPA. 27 

Comunicação: Decidem após a conclusão do relatório institucional, divulga-lo à comunidade. Sítio 28 

da CPA: Professor Marcos informa que haverá uma empresa responsável pelo sítio da UFABC e 29 

consequentemente responsável pelo sítio da CPA. Solicita que os membros apresentem propostas 30 

para alterações do sítio, para apresentação a empresa responsável. Nada mais havendo, a reunião se 31 

encerra às 15h25 da qual, para constar, eu, Fabiana Vallini, Secretária Executiva da Secretaria-32 

Geral, lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por mim e pelo Coordenador da CPA.  33 

 

______________________________   ________________________ 

 Marcos Vinícius Pó                            Fabiana Vallini 

Coordenador da CPA               Secretária da CPA 


