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Aos 06 dias do mês de setembro de 2013, às 16h15min, na sala de reuniões R-603, do Bloco A, 1 
Torre I, 6º andar, da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, 2 
Santo André, realizou-se a II reunião extraordinária de 2013 da Comissão Própria de Avaliação 3 
(CPA), com a presença dos membros: Allan Moreira Xavier, coordenador da CPA e representante 4 
dos técnicos administrativos; Gabriel Camargo de Carvalho, representante discente; Marcos 5 
Vinícius Pó, coordenador adjunto da CPA e representante docente, Rafael Rondina, representante 6 
dos técnicos administrativos e Renan Costa Viana, representante discente. Ausência Justificada: 7 
Gabriela Spanghero Lotta, representante docente. Ausência: Não houve. Convidado: Leonel 8 
Sampaio (PROPLADI) e Wesley Oliveira, do projeto UFABCHelp. Informes: I – Apresentação do 9 
Pesquisador Institucional, Leonel Sampaio, sobre suas ações na UFABC. Leonel explana sobre as 10 
atribuições do pesquisador institucional, cargo criado pela Portaria nº 40/07, do Ministério da 11 
Educação (MEC), destacando que a principal função do PI é agir como interlocutor entre as 12 
Instituições de Ensino Superior e o MEC/INEP. II – Apresentação do Projeto UFABCHelp, com 13 
aluno Wesley Oliveira.  Wesley Oliveira apresenta o projeto UFABCHelp, que se trata de um 14 
sistema informatizado de avaliação dos alunos, quanto às disciplinas da graduação. Este sistema 15 
estabelece parâmetros próprios e linguagem simplificada para atingir e mobilizar a participação dos 16 
alunos. A inserção dos dados pelos alunos permite ao sistema determinar parâmetros acadêmicos. 17 
Neste sistema é possível cruzar informações oficiais divulgadas pela ProGrad e disponibilizá-las aos 18 
aluno, tais como: divulgação de horários, salas e histórico personalizado. Destaca que o próximo 19 
passo do sistema é permitir que os docentes acessem o UFABCHelp e possam utilizá-lo como 20 
feedback para suas atividades com os alunos.  Menciona que o grupo de alunos envolvidos no 21 
desenvolvimento deste projeto tem ampliado o escopo de ação, com objetivo de facilitar a vida 22 
acadêmica na UFABC, mencionando como exemplo dessa expansão a criação de um aplicativo para 23 
Android, que permitirá acesso ao UFABCHelp por meio de smartphones. Deliberações: I – 24 
Aprovação da Ata da V reunião Ordinária da CPA. Gabriel pede que seja alterada a justificativa de 25 
sua ausência, não explicitada na ata. Encaminha-se para votação. Aprovada com as alterações 26 
solicitadas. Allan sugere que os tópicos da pauta que não puderem ser contemplados por conta do 27 
horário, sejam transferidos para a pauta da próxima reunião extraordinária: (1) Formulários de 28 
Consulta da Avaliação Institucional, (2) Mapeamento dos processos de avaliação na UFABC. Allan 29 
sugere que, para tal reunião, os membros da comissão possam trazer informações que subsidiem os 30 
trabalhos. Nada mais havendo, a reunião se encerra às 18h30 da qual, para constar, eu, Fabiana 31 
Vallini, Secretária Executiva da Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada 32 
por mim e pelo Coordenador da CPA.  33 
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