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Aos 12 dias do mês de julho de 2013, às 14h04min, na sala de reuniões R-603, do Bloco A, Torre I, 1 
6º andar, da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo 2 
André, realizou-se a V reunião ordinária de 2013 da Comissão Própria de Avaliação (CPA), com a 3 
presença dos membros: Allan Moreira Xavier, coordenador da CPA e representante dos técnicos 4 
administrativos; Gabriela Spanghero Lotta, representante docente, Marcos Vinícius Pó, 5 
representante docente; Renan Costa Viana, representante discente; e Vanessa dos Santos Ferreira, 6 
representante dos técnicos administrativos. Ausência Justificada: Gabriel Camargo de Carvalho, 7 
representante discente. Informes: I – Reconhecimento dos BIs em São Bernardo do Campo. Allan 8 
relata o salto na avaliação dos bacharelados. Menciona o contato dos avaliadores com a agenda de 9 
avaliação e informa que a CPA será convocada a participar. Cita o Sistema de Atributos Docentes, 10 
um repositório desenvolvido pelo BC&T e BC&H com o NTI, e solicita aos membros que 11 
divulguem aos docentes.  II – Apresentação do mapeamento das dimensões a serem avaliadas. 12 
Professor Marcos relata que o levantamento foi realizado considerando-se as dez dimensões 13 
indicadas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). O mapeamento 14 
baseou-se nas discussões ocorridas nas reuniões ao longo de 2013, bem como no trabalho realizado 15 
pela Comissão em anos anteriores, visando estabelecimento de indicadores e objetos de avaliação. 16 
Professora Gabriela esclarece que com esta proposta, visa-se a redução dos questionários.  17 
Deliberações: I – Aprovação das Atas da III e IV reuniões ordinárias da CPA. A ata da III reunião é 18 
aprovada, por unanimidade; já a da IV é aprovada com alterações.  II – Formulários de Consulta da 19 
Avaliação Institucional. Allan parabeniza os professores Marcos e Gabriela pelo trabalho de 20 
mapeamento das dimensões e solicita aos membros o apontamento das dimensões que serão 21 
avaliadas neste ano. Após discussões, os presentes optam por priorizar as seguintes dimensões: a 22 
missão e o plano de desenvolvimento institucional; a política para o ensino, a pesquisa, a pós-23 
graduação, a extensão e as respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos 24 
para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades; 25 
infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e 26 
comunicação; e políticas de atendimento aos estudantes. Ressalta-se que as especificidades da 27 
UFABC, como a interdisciplinaridade, por exemplo, serão constantes em todas as avaliações. 28 
Tendo-se estabelecido as dimensões a serem avaliadas, Allan sugere aos membros que na próxima 29 
reunião a Comissão priorize a revisão dos questionários, pois, desta forma, será possível enviá-los 30 
ao NTI para adequação no sistema. III – Plano de Trabalho da CPA e definição de agenda em 31 
relação às atividades ali propostas. Dando prosseguimento à pauta, os membros realizam leitura da 32 
minuta do Plano de Trabalho e discutem, item a item, alterações, propondo sugestões de melhoria 33 
do texto e inclusão de pontos que não haviam sido considerados anteriormente. Após arguições e 34 
conforme previsto no próprio Plano, a Comissão entende fazer-se necessária reunião com a 35 
Reitoria, para articulação do papel da CPA na UFABC, bem como seu funcionamento e estrutura. 36 
Da mesma sorte, faz-se necessária reunião com a coordenação do NTI, para apoio do Núcleo nos 37 
sistemas de avaliação.  O Plano de Trabalho é aprovado e será disponibilizado no sítio da CPA. 38 
Nada mais havendo, a reunião se encerra às 15h21 da qual, para constar, eu, Juliana Dias de 39 
Almeida, Secretária Executiva da Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada 40 
por mim e pelo Coordenador da CPA.  41 
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