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Aos 10 dias do mês de maio de 2013, às 14h17, na sala de reuniões R-604, do Bloco A, Torre I, 6º 1 
andar da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo 2 
André, realizou-se a III reunião ordinária de 2013 da Comissão Própria de Avaliação (CPA), com a 3 
presença dos membros: Allan Moreira Xavier, representante dos técnicos administrativos; Gabriel 4 
Camargo de Carvalho, representante discente; Renan Costa Viana, representante discente; Gabriela 5 
Spanghero Lotta, representante docente; João Manoel Losada Moreira, suplente dos docentes; 6 
Marcos Vinícius Pó, representante docente; e Rafael Rondina, representante dos técnicos 7 
administrativos. Ausências: Não houve. Pauta: I – Definição do Calendário de Avaliações 8 
Institucionais 2013. Conforme estabelecido na última reunião da CPA, em que não houve quórum 9 
mínimo para deliberações, o item retorna à pauta para aprovação. Allan realiza breve histórico sobre 10 
as discussões então realizadas. A Comissão entende ser apropriado que a avaliação institucional 11 
ocorra entre 10 de agosto e 13 de outubro. II – Definição da coordenação da CPA. Allan é eleito, 12 
por unanimidade, Coordenador da Comissão. III – Revisão dos Instrumentos de Avaliação. Allan 13 
esclarece aos membros que a Comissão possui total liberdade para alterar os instrumentos atuais. A 14 
CPA entende que devem ser repensados, para que não sejam utilizados apenas questionários. A 15 
Comissão acredita fazer parte de seus trabalhos o levantamento de dados junto a áreas específicas, 16 
bem como a leitura de relatórios administrativos, para elaboração de seus relatórios de avaliação. 17 
Gabriel sugere que setores externos à UFABC sejam consultados, tais como associações de 18 
moradores, para que seja possível mapear a forma como Universidade é vista pela sociedade. Em 19 
relação aos formulários de avaliação da graduação, os membros entendem serem necessárias 20 
algumas revisões. Professor Marcos enfatiza a necessidade de que a CPA tome conhecimento dos 21 
demais processos de avaliação existentes na UFABC e participe mais efetivamente de cada um 22 
deles. A Comissão entende ser necessária a realização de reunião com a Reitoria, para apresentação 23 
dessa demanda.  IV – Definição do Plano de Trabalho Trienal da CPA. Professor Marcos informa 24 
ter redigido um esboço do plano de trabalho e sugere que seja utilizado como ponto de partida para 25 
os trabalhos da Comissão. Professores Marcos e Grabriela se propõem a aperfeiçoar o documento 26 
em reuniões a parte às da CPA. Fica acordado que as datas e locais dos encontros serão 27 
comunicados aos demais membros, para que participem, caso assim desejem. Por fim, professor 28 
Marcos propõe que a cada reunião da Comissão seja levado um texto sobre avaliação para leitura e 29 
reflexão; a proposta é aceita. Nada mais havendo, a reunião se encerra às 15h12 da qual, para 30 
constar, eu, Juliana Dias de Almeida, Secretária Executiva da Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, 31 
após aprovada, será assinada por mim e pelo Coordenador da CPA.  32 
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