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MEMÓRIA DE REUNIÃO DA CPA 
 

• Data: 15/12/2011 
• Local: Sala R 601 – 6º andar – Torre I – Bloco A 
• Presentes: Eliane Cristina da Silva Nascimento e Leonardo Ribeiro da Silva 

(colaborador) 
• Ausências justificadas: Guilherme Hernandes Casanova; Karla Vittori e Luiz 

Fernando Magri Dias Galdino 
• Ausências não justificadas: Alda Maria Napolitano Sanchez e Raquel de 

Almeida Ribeiro  
 

INFORMES 
 

1. Avaliação Institucional: Eliane informou que o formulário eletrônico acerca da 
pesquisa de Avaliação Institucional permanecerá disponível no site da UFABC, até 16 
de dezembro de 2011. A CPA verificará o levantamento da quantidade de formulários 
respondidos, a ser realizado pelo NTI, e a necessidade de prorrogação da 
disponibilidade do formulário eletrônico para realização desta pesquisa por mais uma 
semana. 
2. Avaliação das Disciplinas de graduação: Eliane comunicou que, a partir de 19 de 
dezembro de 2011, estará disponível, no site da UFABC a Avaliação das Disciplinas 
do 3º quadrimestre de 2011. 
3. Gráficos das Pesquisas: Foi programado que o NTI disponibilizaria os dados – 
levantados pelas pesquisas realizadas – referentes às avaliações dos cursos, das 
disciplinas de graduação, bem como os oriundos da avaliação institucional, além de 
seus respectivos gráficos, a partir do fim do mês de janeiro de 2012. 

 
ASSUNTOS TRATADOS 

 
1. Preenchimento do Relatório de Autoavaliação Institucional: para atender a exigência 
das respostas solicitadas pelo SINAES, ficou decidido que os relatórios das dimensões 
serão feitos em forma de texto incorporando-lhes as respostas das questões 
solicitadas. 
2. Entrega dos trabalhos pelos membros da CPA: Os membros que estiverem com o 
relatório de suas dimensões prontas deverão encaminhá-los ao e-mail do colaborador 
Leonardo, entre as datas de 10 a 20 de janeiro de 2012.      
3. Eleições: a partir de março de 2012, será iniciado o processo eleitoral para a nova 
composição da CPA, a data do processo de escolha dos novos membros da CPA 
deve ser marcada somente após março de 2012, devido ao preparo do relatório de 
avaliação institucional a ser entregue ao MEC no mesmo mês.  


