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Aos 11 dias do mês de abril de 2013, às 14h17, na sala de reuniões 702, do Bloco A, Torre I, 7º 1 
andar da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo 2 
André, realizou-se a II reunião ordinária de 2013 da Comissão Própria de Avaliação (CPA), com a 3 
presença dos membros: Allan Moreira Xavier, representante dos técnicos administrativos; Marcos 4 
Vinícius Pó, representante dos docentes; e Rafael Rondina, representante dos técnicos 5 
administrativos. Ausências justificadas: Gabriela Spanghero Lotta, representante docente, e 6 
Gabriel Camargo de Carvalho, representante discente. Ausência: Renan Costa Vianna. Iniciam-se 7 
as discussões a cerca dos itens de Pauta: I – Definição do coordenador da CPA. Por não haver 8 
quórum mínimo para deliberações, conforme previsto no art. 13. do Regimento Interno da CPA, 9 
este item será mantido na pauta da próxima reunião.  II – Calendário de Avaliação 2013 e 10 
Formulários de Avaliação 2013. Allan elucida que a avaliação ocorre em três esferas: das 11 
disciplinas de graduação, quadrimestralmente; dos cursos de graduação, anualmente; e avaliação 12 
institucional, realizada uma única vez desde a criação da UFAB. As duas primeiras são de 13 
responsabilidade da Pró-reitoria de Graduação (ProGrad) e a última, da CPA. Considerando-se que 14 
a ProGrad já estabeleceu o calendário para as avaliações das disciplinas e dos cursos, seria 15 
interessante que a Comissão elaborasse o seu calendário, em consonância ao cronograma das 16 
demais avaliações. Nesse sentido, duas datas são sugeridas: de 10 de agosto a 13 de outubro e de 15 17 
de novembro a 03 de dezembro. Allan ressalta que a data para entrega do relatório final de 18 
avaliação ao Ministério da Educação (MEC) será 30 de março de 2014. A seguir, realiza breve 19 
histórico sobre o funcionamento da avaliação. Esclarece que o sistema foi desenvolvido em 20 
consonância ao solicitado pelos então membros da Comissão, contendo de 08 a 09 questões por 21 
dimensão avaliada; entretanto, ressalta que alterações podem ser realizadas nos formulários. 22 
Destaca que a coordenadora anterior, Eliane Cristina da Silva Nascimento, sugeriu adoção de um 23 
ciclo de avaliação trienal, – em que o processo avaliativo das dimensões fosse diluído em 03 anos.  24 
Fica estabelecido que os formulários atuais serão encaminhados aos membros, para apreciação e 25 
sugestões de alterações. Por não haver quórum mínimo para deliberar sobre o calendário, fica 26 
estabelecido que o item será colocado em votação na próxima reunião da CPA. Em relação aos 27 
sistemas de avaliação, Allan esclarece que a CPA já havia sido consultada a respeito da aquisição 28 
de um software específico, o que possibilitaria a realização de um trabalho mais profundo e 29 
autônomo da Comissão; com a atual crise de governança no Núcleo de Tecnologia da Informação 30 
(NTI), entende que a CPA deva formalizar solicitação de aquisição junto à Reitoria. III – Avaliação 31 
do Curso de Bacharelado em Políticas Públicas. Allan relata que o processo transcorreu 32 
tranquilamente. Em traços gerais, o projeto, o corpo docente e a infraestrutura da UFABC foram 33 
bastante elogiados.  IV – Definição do Plano de Trabalho da CPA. Allan elucida que o MEC propõe 34 
as dimensões e define alguns temas que devem ser avaliados; entretanto, há a possibilidade de 35 
inclusão de outros itens. Professor Marcos entende ser proveitosa a inclusão de outras dimensões e 36 
temas, mostrando-se favorável a uma maior interação com a comunidade universitária. Fica 37 
estabelecido que propostas para o plano de trabalho – com cronograma detalhado para o ano e geral 38 
para o triênio – serão elencadas e apresentadas na próxima reunião da CPA, a realizar-se no início 39 
do próximo mês, em data a ser definida. Com a palavra, professor Marcos realiza informe sobre a 40 
avaliação do Bacharelado Interdisciplinar de Ciências e Humanidades (BC&H). Relata que 41 
docentes e discentes (regulares, ingressantes e desistentes) participaram do processo, gerando dados 42 
interessantes. Professor mostra-se favorável ao envolvimento da CPA em questões relativas à 43 
avaliação da instituição como um todo, inclusive dos docentes. Por fim, Allan lembra aos membros 44 
a necessidade de indicação de dois representantes da sociedade civil, para compor a Comissão e 45 
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solicita indicações, para que tais representantes sejam nomeados e participem da próxima reunião 46 
da CPA. Nada mais havendo, a reunião se encerra às 15h16 da qual, para constar, eu, Juliana Dias 47 
de Almeida, Secretária Executiva da Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após aprovada, será 48 
assinada por todos os presentes na reunião.  49 
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