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Aos 09 dias do mês de agosto de 2013, às 14h15min, na sala de reuniões R-605, do Bloco A, Torre 1 
I, 6º andar, da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo 2 
André, realizou-se a VI reunião ordinária de 2013 da Comissão Própria de Avaliação (CPA), com a 3 
presença dos membros: Marcos Vinícius Pó, coordenador adjunto da CPA e representante docente, 4 
e Rafael Rondina, representante dos técnicos administrativos. Ausências Justificadas: Allan 5 
Moreira Xavier, coordenador da CPA e representante dos técnicos administrativos; Gabriela 6 
Spanghero Lotta, representante docente; e Gabriel Camargo de Carvalho, representante discente. 7 
Ausência: Renan Costa Viana, representantes discentes. Informes: I – Apresentação dos resultados 8 
da reunião com o NTI. Por estarem presentes apenas Rafael e o professor Marcos, que daria o 9 
informe, e por ambos terem participado da referida reunião, acorda-se que este item constará na 10 
próxima pauta. II – Agendamento de reunião da CPA com a Reitoria. A secretária da Comissão 11 
informa aos presentes que a Reitoria entrará em contato, para agendar a reunião, e tão logo isso 12 
aconteça, os membros serão comunicados. Deliberações: I – Aprovação da Ata V reunião ordinária 13 
da CPA. Este item será votado na próxima reunião da Comissão, por não haver quórum mínimo 14 
para deliberações. II – Definição das questões, para as dimensões previamente escolhidas, que farão 15 
parte dos formulários de consulta pública da Avaliação Institucional. Fica acordado que o professor 16 
Marcos enviará proposta a respeito dos questionários aos demais membros, por e-mail, para 17 
discussão. Devido à urgência de aprovação dos instrumentos e envio ao NTI, em havendo 18 
necessidade, será convocada reunião extraordinária. Nada mais havendo, a reunião se encerra às 19 
14h35 da qual, para constar, eu, Juliana Dias de Almeida, Secretária Executiva da Secretaria-Geral, 20 
lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por mim e pelo Coordenador da CPA.  21 
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