
 

 
 
 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 
Comissão Própria de Avaliação – CPA  

 
 

ATA - VII REUNIÃO 
 

 

1 
 

Aos 13 dias do mês de setembro de 2013, às 15h43min, 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 VII reunião ordinária de 2013 da Comissão Própria de Avaliação (CPA), 3 
com a presença dos membros: Allan Moreira Xavier, coordenador da CPA e representante dos 4 
técnicos administrativos; Gabriela Spanghero Lotta, representante docente; Marcos Vinícius Pó, 5 
coordenador adjunto da CPA e representante docente; e Renan Costa Viana, representante discente. 6 
Ausências Justificadas: Rafael Rondina, representante dos técnicos administrativos e Gabriel 7 
Camargo de Carvalho, representante discente. Ausência: Não houve. Informes: I – Apresentação 8 
dos resultados da reunião com o NTI. Professor Marcos relata que em reunião com o NTI foi 9 
apresentado um sistema de avaliação que gera formulários, destacando que neste sistema é possível 10 
personalização pelo usuário e permissão para transportar dados do formulário para o programa 11 
Excel. O NTI solicitou que a CPA apresente uma proposta de questionário para que possam realizar 12 
uma demonstração do sistema.  II – Participação nos Seminários Regionais sobre Autoavaliação 13 
Institucional e Comissões Próprias de Avaliação.  Allan informa que são disponibilizadas duas 14 
vagas para cada Instituição de Ensino e que as inscrições serão realizadas até o mês de outubro. Cita 15 
que gostaria de participar do evento, caso os membros tenham interesse solicita que lhe enviem e-16 
mail.  Deliberações: I – Definição das questões, para as dimensões previamente escolhidas, que 17 
farão parte dos formulários de consulta pública da Avaliação Institucional. Allan recorda que já 18 
deveriam ter iniciado a elaboração do questionário e relembra as dimensões que foram definidas 19 
para esta primeira avaliação: missão e plano de desenvolvimento institucional, infraestrutura física e 20 
políticas de ensino. Professor Marcos cita que com base no questionário anterior iniciou na criação 21 
de algumas questões, mas ressalta que as dimensões escolhidas não podem ser avaliadas de acordo 22 
com o formato utilizado anteriormente. Allan sugere que se dividam em equipes para a análise de 23 
cada dimensão, conforme a seguir: infraestrutura, todos os membros; atendimento aos discentes, 24 
Renan e Gabriel; políticas de ensino,  professor Marcos e professora Gabriela; PDI, Allan e Rafael. 25 
Definem que podem ser perguntas diferentes de acordo com a categoria.  Estipulam prazo de uma 26 
semana para a conclusão do questionário que deverá ser encaminhado ao Allan, por e-mail, que fará 27 
compilação das informações e as disponibilizará a todos.  II – Mapeamento das atividades de 28 
Avaliação na UFABC.  Allan recorda o pedido da Reitoria para que a CPA apresente minuta de 29 
portaria, com proposta de regulamentação da participação desta Comissão nos processos 30 
Avaliativos da Universidade. Professor Marcos sugere que seja feita conversa com as áreas para 31 
análise de em quais processos avaliativos é importante a participação da CPA. Allan solicita que os 32 
membros listem as áreas e que se dividam para conhecer cada uma delas. Professor Marcos se 33 
propntifica a elaborar uma proposta de minuta de portaria para apresentar na próxima reunião. Nada 34 
mais havendo, a reunião se encerra às 16h17 da qual, para constar, eu, Fabiana Vallini, Secretária 35 
Executiva da Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por mim e pelo 36 
Coordenador da CPA.  37 
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