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Ata da VIII reunião ordinária da Comissão Própria de Avaliação, realizada às quinze horas e 1 
quarenta e sete minutos, do dia onze de outubro de dois mil e treze, na sala de reuniões R-603, do 2 
Bloco A, Torre I, 6º andar. A reunião foi presidida por Allan Moreira Xavier, coordenador da CPA, e 3 
contou com a presença de Marcos Vinícius Pó, coordenador adjunto da CPA e representante docente; 4 
Gabriel Camargo de Carvalho e Renan Costa Viana, representantes discentes.  A reunião inicia-se 5 
com a sessão de Informes: I – Negociação com o NTI para aplicação dos formulários de consulta 6 
pública da CPA. Allan agradece a participação de todos na adequação dos formulários, 7 
especialmente a do professor Marcos. Ressalta que já acessou o sistema e que está funcionando 8 
corretamente.  Na sequência, Allan informa que os seminários regionais sobre autoavaliação 9 
institucional e comissões próprias de avaliação ocorrerão em treze de novembro e, novamente, 10 
questiona se há intenção dos demais membros em participar. Gabriel mostra-se interessado; fica 11 
acertado o envio de e-mail a ele com as instruções e procedimentos. Finalizando os informes, Allan 12 
comenta que o BC&T está em processo de avaliação do atual projeto pedagógico, sendo realizadas 13 
várias consultas à comunidade. Informa a realização de palestra com o professor Bevilacqua no 14 
próximo dia dezesseis e que mais informações estão disponíveis no site da ProGrad. Findos os 15 
informes, passam-se às Deliberações: I – Divisão das tarefas de consulta às áreas para mapeamento 16 
das dimensões avaliadas no ano de 2013. Membros debatem a proposta elaborada pelo professor 17 
Marcos. Decidem fazer algumas supressões, a fim de torná-la menos longa. Gabriel sugere a inserção 18 
de campos em que seja possível a realização de meta-avaliação. Acorda-se que serão inclusas duas 19 
questões qualitativas. II – Definição do novo calendário de avaliação institucional. Delibera-se que a 20 
avaliação ocorrerá entre quinze de novembro e quinze de dezembro. Debate-se a possibilidade de 21 
condicionar o acesso ao sistema, por parte de docentes e discentes, ao preenchimento da avaliação. A 22 
proposta é acatada. Professor Marcos relembra a importância de feitura de minuta de portaria sobre a 23 
atuação da CPA nos processos de avaliação da UFABC, para apresentação à Reitoria. Ressalta ter 24 
realizado pesquisa sobre a atuação das comissões próprias de avalição em outras universidades, 25 
comprometendo-se a redigir a proposta de texto e enviá-la aos demais membros. Em sendo aprovada, 26 
será agendada reunião com a Reitoria, para sua apresentação. III – Definição do questionário de 27 
consulta à comunidade. Allan ressalta a necessidade de definição do instrumento, quais documentos 28 
serão examinados, em quais áreas, bem como a elaboração do questionário qualitativo à comunidade. 29 
Sugere-se utilização da mesma dinâmica adotada anteriormente, divisão dos membros em duplas 30 
para análise das dimensões. Fica estabelecido que as propostas serão apreciadas na próxima reunião 31 
ordinária, na qual também pretende-se elaborar proposta de CIs a serem encaminhadas às áreas que 32 
participarão do processo. IV – Aprovação das atas da V, VI e VII reuniões ordinárias e II 33 
extraordinária. Aprovadas. Nada mais havendo a declarar, Allan deu por encerrada a reunião, às 34 
dezesseis horas e vinte e cinco minutos, da qual eu, Juliana Dias de Almeida, lavrei a presente ata, 35 
que foi lida e aprovada por todos os presentes. 36 
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