
 
Universidade Federal do ABC 

Comissão Própria de Avaliação - CPA 
 
 
 

MEMÓRIA DE REUNIÃO DA CPA 
 

• Data: 19/05/2011 
• Local: sala 104 – Bloco A 
• Presentes: Guilherme Hernandes Casanova; Luiz Fernando Magri Dias 

Galdino; Raquel de Almeida Ribeiro  
• Ausências justificadas: Alda Maria Napolitano Sanchez; Eliane Cristina da Silva 

Nascimento; Karla Vittori  
• Ausências não justificadas: Olívio Manoel de Souza Avila; Emerson Soares  
• Colaboradores: Leonardo Silva; Allan Moreira Xavier   
• Convidados: aluno Marcos Vinícius representante da AXIS  

 
  

 
ASSUNTOS TRATADOS 

 
 
1. Agenda de avaliação das disciplinas da graduação 2011.1: em resposta a 
solicitação dos alunos, ficou decidido que o início do processo de avaliação das 
disciplinas do 1º quadrimestre será na segunda semana de aulas, a fim de que haja 
mais tempo para divulgação. O sistema ficará aberto por duas semanas e, na metade 
desse tempo, será feita uma análise da adesão da comunidade acadêmica para 
verificar a necessidade de se intensificar a divulgação do processo na última semana. 
A avaliação de cursos foi reprogramada para o final de agosto/início de setembro, 
quando também serão avaliadas as disciplinas do 2º quadrimestre e a avaliação 
institucional ocorrerá junto com a avaliação das disciplinas do 3º quadrimestre, no final 
do ano. Cronograma proposto: 
23/05 - início da divulgação nas salas, colocação de cartazes e últimos testes do 
sistema 
30/05 - Abertura do sistema do processo avaliativo 
02/06 - Análise da adesão/avaliação da divulgação 
15/06 - Fechamento do sistema 
2. Sistema informatizado que está sendo construído pelo NTI: o sistema definitivo de 
avaliações, integrado ao SIE, deverá ficar pronto em setembro, segundo previsão do 
NTI. Nesse primeiro processo, já está finalizada a adaptação do sistema de avaliação 
do BCC para ser utilizado por toda a universidade. Foi sugerido que o login do aluno 
no sistema fosse feito pelo RA e a senha pelo RG sem o dígito, já que muitos alunos 
não possuem CPF. Nos casos em que o aluno perceber falha no sistema, poderá 
solicitar à CPA formulário impresso de avaliação. A principal dificuldade encontrada na 
elaboração do sistema foi associar os professores às turmas das disciplinas. 
3. Locais de divulgação da avaliação por meio de cartazes: 
Campus Santo André: 

• elevadores dos blocos A e B (23 - deverá ser feita solicitação à Prefeitura 
Universitária, bem como solicitação à segurança e à limpeza para não retirar os 
cartazes) 

• secretaria acadêmica (1) 
• restaurante universitário (2) 



• mural do subsolo do Bloco A (1) 
• sala da AXIS (1) 
• sala do DCE (1) 
• murais do térreo do Bloco B (2) 
• 1º andar do Bloco A (8) 
• 2º andar do bloco A (8) 
• secretarias dos centros (3 - colar nas portas) 
• salas de estudo (3) 
• portaria da rua Abolição, ao lado do cartaz com horário de ônibus (1) 

Unidade Atlântica  

• entrada (1) 
• corredores (3) 

Unidade Catequese 

• murais do térreo (2) 

Campus São Bernardo do Campo - Bloco Sigma 

• restaurante universitário (1) 
• biblioteca (1) 
• sala de informática (1) 
• entrada (1) 
• corredores (2) 

Será feita divulgação pelas listas de e-mails dos grupos de afinidades da UFABC (e-
mails de cursos específicos, GPDA, Grupo de estudos Bíblicos, Baja, etc.). O DCE 
ficou encarregado de conseguir o endereço dessas listas de e-mails. Além disso, 
deverá ser solicitado apoio da Prograd, CG e diretorias de centro no sentido de que os 
professores façam a divulgação da avaliação na primeira aula de apresentação das 
disciplinas. Deverá ser feita divulgação no restaurante universitário com caixas de som 
(DCE e/ou AXIS) e no site da UFABC terá um link na página principal. Por fim, ficou 
decidido fazer divulgação em salas, para turmas específicas - de disciplinas 
obrigatórias com cerca de 100 alunos. Essa divulgação ocorrerá nos minutos finais da 
primeira aula e nos minutos iniciais da segunda aula nos dois períodos. Deverão entrar 
em sala um representante de cada segmento. Para verificar a disponibilidade de cada 
um, deverá ser elaborada escala conforme a disponibilidade. 
 
A confirmação de disponibilidade será feita por meio de formulário eletrônico, 
disponível em <http://www.doodle.com/y3fszkwiyihidudf>  colocando entre parênteses 
a que órgão pertence: CPA, DCE, AXIS ou RD (representante discente). 
 
   
 

 


