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Aos 14 dias do mês de junho de 2013, às 14h19min, na sala de reuniões R-604, 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 IV 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; Gabriel Camargo de Carvalho, representante discente; Renan Costa Viana, 5 
representante discente; Marcos Vinícius Pó, representante docente; e Rafael Rondina, representante 6 
dos técnicos administrativos. Ausência Justificada: Gabriela Spanghero Lotta, representante 7 
docente. Informes: I – Cadernos de Avaliação da PUC - Campinas.  Allan informa sobre o 8 
recebimento dos cadernos de avaliação da PUC, impressos e em formato digital, e compromete-se a 9 
criar conta no dropbox para compartilhá-los com os membros.  II – Avaliações Institucionais de 10 
Cursos de Graduação: o caso do BC&H. Prof. Marcos apresenta sobre a metodologia utilizada na 11 
avaliação do BCH – executada na disciplina Problemas Metodológicos das Ciências Sociais – e 12 
alguns dos resultados preliminares desta avaliação. Esclarece que a pesquisa foi realizada pelos 13 
alunos da disciplina, nas seguintes dimensões: alunos (regulares, desistentes e ingressantes) e 14 
docentes. Considerando-se que o objetivo do relatório é apontar casos que precisam ser revistos, 15 
foram apresentados dados qualitativos em relação à desistência, perfil dos alunos atendidos etc. No 16 
estudo, os docentes mostraram-se mais críticos do que os alunos. Esses por sua vez apontaram, por 17 
exemplo, dificuldades e estranhamento em relação a algumas matérias no BC&H, tais como bases 18 
matemáticas e computacionais, bem como necessidade de maior comunicação e entendimento do 19 
projeto pedagógico da UFABC.  Outra informação interessante extraída da pesquisa refere-se à 20 
função social relevante que a Universidade desempenha na região, principalmente no horário 21 
noturno, por atender alunos provenientes de escola pública, residentes no ABC, e que ainda não 22 
haviam completado sua primeira graduação. Allan solicita aos membros que auxiliem na divulgação 23 
do processo de Avaliação institucional de todos os cursos de graduação. III – Composição da CPA 24 
com membros da sociedade civil. Renan e Gabriel informam estar aguardando retorno de alguns 25 
contatos realizados. Por sua vez, Allan está contatando grupo de terceirizados. Deliberações: I – 26 
Definição do Coordenador Ajunto da CPA. Professor Marcos é indicado e eleito por unanimidade. I 27 
– Participação nos Seminários Regionais sobre Autoavaliação Institucional. Allan informa o 28 
recebimento de convites para participação nos seminários. Esclarece que, por hora, foi divulgado 29 
apenas o prazo para inscrição de trabalhos, 27/07; as datas de inscrição para participação nos 30 
seminários serão divulgadas posteriormente. Professor Marcos cita a possibilidade de inscrever a 31 
avaliação do BC&H; informa que conversará com os professores Arílson e Gabriela a respeito. III – 32 
Discussão sobre os formulários de consulta – Avaliação Institucional. Professor Marcos informa 33 
estar trabalhando nos questionários, mapeando dimensões, juntamente com a professora Gabriela e 34 
pretende apresentar os resultados na próxima reunião ordinária da CPA. IV – Estratégias de 35 
divulgação dos processos de avaliação. Os membros discentes, Gabriel e Renan, ficam responsáveis 36 
pela divulgação do processo nas redes sociais e pelos câmpus. Rafael sugere divulgação também na 37 
WebTV. Gabriel solicita que seja realizado trabalho com os Diretores dos Centros e Coordenadores 38 
de Cursos, para que os docentes mencionem o processo em sala de aula. V – Plano de Trabalho da 39 
CPA. Professor Marcos apresenta proposta aos membros. Rafael menciona que alguns dos tópicos 40 
estão relacionados ao Plano de Desenvolvimento Institucional da UFABC (PDI) e sugere que seja 41 
realizada conversa com o pessoal da Coordenação de Desenvolvimento Institucional, da Pró-42 
Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Propladi), para alinhar os documentos. 43 
Fica acertada a realização de reunião extraordinária, no dia 28 de junho, para tratar, exclusivamente, 44 
do Plano de Trabalho. Nada mais havendo, a reunião se encerra às 16h11 da qual, para constar, eu, 45 
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Juliana Dias de Almeida, Secretária Executiva da Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após 46 
aprovada, será assinada por mim e pelo Coordenador da CPA.  47 
 48 
 
______________________________   ________________________ 

Allan Moreira Xavier          Juliana Dias de Almeida 
Coordenador da CPA               Secretária da CPA 
 
 
 

 
 
 


